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SŁOWO DZIEKANA

radca prawny Katarzyna Jabłońska
Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach

ZNIEŚ TO, CZEGO NIE MOŻESZ ZMIENIĆ,
ZMIEŃ TO, CZEGO NIE MOŻESZ ZNIEŚĆ
Ta kadencja zaczęła się nietypowo.
Pierwsze posiedzenie rady naszej Izby nie miało przynieść efektu w postaci samoizolacji wszystkich jej członków – w wyniku podejrzenia zarażenia Covidem u jednego z nich.
Pierwsze posiedzenie prezydium rady miało spokojnie dobiec do końca
– a nie zostać przerwane po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku
testu na Covid jednej z osób na nim obecnych, po trzech godzinach obrad.
Pierwsze pisemne kolokwium przeprowadzone w tej kadencji nie miało
się skończyć informowaniem aplikantów, że w jednej z sal egzaminacyjnych była osoba zarażona.
Ale tak się ta kadencja zaczęła i nic na to poradzić nie można. Znieś to,
czego nie możesz zmienić, zmień to, czego nie możesz znieść i miej mądrość,
żeby odróżnić jedno od drugiego – powiada niezawodny Marek Aureliusz.
Rzeczywistość jaka jest, każdy widzi. Osobiste rozsądne podejście do
pandemii to jedno, umiejętność zaakceptowania tego, że się zdarzyła i że
większość poczynań trzeba do niej dostosować – to drugie. I z tego co obserwuję w naszym radcowskim środowisku, większości z nas się to udaje:
pracujemy w znacznej mierze zdalnie, często więcej niż do tej pory, bo
nowe przepisy wchodzą w życie znienacka i po nocach… Zmagamy się
z nowoczesnymi technologiami, z którymi przecież nie każdy za pan brat.
Co poniektórzy prowadzą nawet kancelarie na deskach do prasowania, bo
wszystkie biurka w domu zostały zajęte przez dzieci i/lub innych domowników. W sądach przystawia się nam do głowy oręż do mierzenia temperatury, co wielu pełnomocników przysparza o taki stres, że wynik wskazuje
na mniej niż 35 stopni Celsjusza… Na sali sądowej sąd oddzielony pancerną
osłoną z pleksi jest słabo słyszalny ale za to pełnomocnik strony przeciwnej
mówi nam czasem prawie do ucha. Wszystko trwa dłużej, jest trudniejsze
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i wymaga nowych umiejętności, nie tylko technicznych ale i interpersonalnych. Ale dajemy radę, umiemy sprostać wyzwaniom, pracujemy pełną
parą, niektórzy nawet w pełnoobjawowej „koronie”…
Nie zmienia to faktu, że musimy myśleć o konkretnych planach i zamierzeniach na kolejne cztery lata, które będą realizowane w niezwyczajnej
rzeczywistości.
Izba działa i realizuje wszystkie przypisane jej zadania, choć nie można
powiedzieć, że to dzisiaj łatwe. Działamy w alarmowym trybie. Przeorganizowaliśmy wiele procesów, stworzyliśmy warunki pracy zdalnej, zakupiliśmy wyposażenie do takiej pracy dla pracowników, wynajęliśmy ten
sprzęt, którego błyskawicznie kupić się nie da. Jest on dopasowany do potrzeb, sprawny i zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem. Szkolenia trzeba było szybko przenieść w tryb on-line, co nie było łatwe ani dla
wykładowców, ani dla uczestników, ale idą pełną parą, bo przecież zaraz
kończy się trzyletni okres szkoleniowy, w którym każdy z nas musi zgromadzić co najmniej 40 punktów, więc w każdym z wtorkowych wykładów
uczestniczy od 400 do 600 radców (frekwencja niemal niespotykania w
szkoleniach stacjonarnych). Zajęcia aplikacyjne w formie zdalnej są prowadzone bez przerw, choć dużo trudniej realizować w ten sposób efektywny warsztaty z wykonywania zawodu, a zdalne kolokwia to wyzwanie zarówno dla aplikantów, jak i dla egzaminatorów. Szereg rozwiązań zostało
umożliwionych poprzez „specuchwały” podjęte przez krajową radę, które
modyfikują dotychczasowe przepisy dotyczące aplikacji, dostosowując je
do działania w warunkach pandemii.
Wszystkie osoby stale pracujące na rzecz Izby, członkowie rady, prezydium, sąd dyscyplinarny, rzecznicy dyscyplinarni, kierownik aplikacji, pracownicy i współpracownicy Izby - pracują na najwyższych obrotach, o wiele intensywniej niż w tzw. normalnych warunkach. Starając się zapewnić
sprawne funkcjonowanie samorządu w trybie nadzwyczajnym, nie zapominamy o tworzeniu i realizowaniu planów wprowadzania stałych modernizacji i ulepszeń na przyszłość, także tą poepidemiczną.
Za nami pierwszy w historii niemal całkiem zdalny Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Pierwotnie miał się odbyć na Stadionie Narodowym, ale
został tam urządzony polowy szpital, nie było więc wyjścia, trzeba go było
przenieść w rzeczywistość wirtualną. To nie był zjazd, na którym można by
swobodnie dyskutować o planach, o przyszłości samorządu, ale przecież
się odbył, dokonano wyborów prezesa KIRP, krajowej rady i innych organów, niezbędnych samorządowi do działania.
Nowa sytuacja wymaga nowych działań. Informatyzacja i cyfryzacja zasobów i działań Izby to jedno z najważniejszych zadań jakie stoją przed
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nami w tej kadencji. Podjęliśmy już prace nad jego realizacją. Po skatalogowaniu sfer, które muszą być nimi objęte i opracowaniu całościowego planu
modernizacji izbowych systemów rozpoczniemy stopniowe wdrażanie nowych rozwiązań systemowych.
Pandemia zapewne wkrótce ustąpi ale świat nie wróci już do poprzedniego kształtu. Dlatego informatyzacja będzie trwałą zmianą pozwalającą
na lepsze, szybsze realizowanie zadań Izby oraz większą jej dostępność dla
nas wszystkich.
Nowe technologie to instrument, który trudno przecenić w obecnych
czasach, nie wolno nam jednak zapominać, że jednym z podstawowych
sposobów na poprawę sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy, jest po
prostu wzajemne ludzkie wsparcie, pomoc udzielana bez pytania i bez
oczekiwania na rewanż. Wspierajmy się nawzajem w rodzinach i kancelariach, w sądach i urzędach, w zakładach pracy, w samorządzie radcowskim.
Mam szczęście doświadczać tego wsparcia na każdym kroku od ludzi, którzy mnie otaczają. Czuję to niezwykłe wsparcie całego naszego środowiska.
I za nie ogromnie dziękuję!
Życzę Państwu oraz Waszym bliskim zdrowia, energii i, mimo wszystko,
pogody ducha!
I – rzecz jasna – aby ten okres niepewności, lęku i zagrożenia jak najszybciej dobiegł końca.
Katarzyna Jabłońska
Dziekan OIRP w Katowicach
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Stanowisko
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach
z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie zagrożenia praworządności w Polsce

W świetle wydarzeń ostatnich dni i miesięcy Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Katowicach stanowczo sprzeciwia się instrumentalnemu wykorzystaniu przepisów postępowania
karnego do działań mających znamiona szykan, skierowanych wobec osób, które zgodnie z przepisami
Konstytucji i na jej podstawie korzystają z prawa wolności słowa lub w ramach swoich obowiązków
zawodowych stoją na straży praworządności i podstawowych praw człowieka i obywatela, jakimi są:
wolność, prawo do obrony i zakaz dyskryminacji jednostki z jakiejkolwiek przyczyny.
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach wyraża sprzeciw wobec łamania
podstawowych zasad postępowania karnego i dokonywania przez organy ścigania czynności z
naruszeniem lub realnym zagrożeniem tajemnicy zawodowej adwokatów lub radców prawnych.
Nie zgadzamy się na nieformalne upublicznianie informacji pochodzących z trwających
postępowań przygotowawczych. Kreowanie sensacji i manipulowanie emocjami opinii publicznej nie
może stanowić podstawy ani wsparcia dla rzetelnie prowadzonych postępowań karnych, w których
niezmiennie obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zasada domniemania niewinności oraz
zasada obiektywizmu.
Nie zgadzamy się na stygmatyzowanie grup społecznych lub zawodowych. Wszyscy jesteśmy
równi wobec prawa i wszyscy mamy prawo do równego traktowania przez władze publiczne, co wynika
wprost z art. 32 Konstytucji RP.
Przypominamy, że w obrocie prawnym niezmiennie funkcjonuje postanowienie Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. (sygn.: C 791/19 R), którym zobowiązano
Rzeczpospolitą Polską do zawieszenia stosowania przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie
Najwyższym stanowiących podstawę właściwości Izby Dyscyplinarnej zarówno w pierwszej, jak i w
drugiej instancji, w sprawach dyscyplinarnych sędziów, a także uchwała połączonych Izb Sądu
Najwyższego: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń́ Społecznych z dnia 23 stycznia 2020 r. (sygn.:
BSA I-4110-1/20), w której zakwestionowano umocowanie sędziów zasiadających w Izbie
Dyscyplinarnej do orzekania.
Jednym z głównych zadań samorządu radców prawnych jest współdziałanie w kształtowaniu i
stosowaniu prawa, który to obowiązek ustawowy nakłada na każdego z nas z osobna, jak i na
wszystkich nas jako wspólnotę samorządową obowiązek reagowania na naruszenia podstawowych
konstytucyjnych wartości, jakimi są zasada demokratycznego państwa prawa i zasada praworządności.
Dlatego też wykonując zawód zaufania publicznego jako profesjonalni pełnomocnicy i nie odżegnując
się od postulatów reformy wymiaru sprawiedliwości in genere, domagamy się stanowczo, aby była to
szeroko konsultowana reforma systemowa a nie personalna oraz ukierunkowana na realne
usprawnienie funkcjonowania sądownictwa w Polsce z poszanowaniem godności i wartości wszystkich
zawodów prawniczych.
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Koleżanki i Koledzy!
Zapamiętamy ten rok. Rok pod znakiem koronawirusa
dwojga imion znanego również jako SARS-CoV-2 alias Covid; ulice miast opustoszały jak podczas finału mistrzostw
świata, bo też mistrzostwem świata było zamknięcie ludzi w
domowych aresztach, pozbawienie ich miejsc pracy, często
dorobku życia, odwołanie posiedzeń sądowych – czy miało
to sens, nie mnie się wypowiadać, ale wprowadzenie zakazu wstępu do lasu, wymiany opon na letnie i wielu innych
ograniczeń praw obywateli mocą rozporządzenia trąciło
poważnym naruszeniem obywatelskich praw. To działo się,
gdy dzienna liczba zakażeń nie przekraczała 50 przypadków; za to gdy dzienna ilość zakażeń sięgała 400, premier ogłosił, że „nie ma co
obawiać się tego wirusa, tej epidemii” i przestaliśmy się bać, a słupki rosły i rosły; w
konsekwencji widzimy ludzi umierających pod szpitalami w karetkach, drzwi izb
przyjęć owinięte łańcuchem z kłódką i sparaliżowaną służbę zdrowia, co dziwić nie
powinno, bo publiczne pieniądze na ten cel rozpoczęły wędrówkę w przedziwnych kierunkach, tak bardzo dziwnych, że pojawił się postulat ustawowego uchylenia niektórych przepisów kodeksu karnego. O tym nie mogła marzyć nawet Cosa
Nostra. Historia potrafi zaskoczyć, latami przelewać się leniwie przez najbardziej
zdradliwe progi, wyniszczać pragnienia beznadzieją długich nocy i dni, aż nagle
przyśpiesza, rusza, wściekle wiruje, gna na potępienie, nie wiadomo dlaczego i dokąd. W październiku 1789 roku ruszył marsz kobiet na Wersal, to była iskra pożogi
zwanej Rewolucją Francuską, głowy pod gilotyną straciła elita ówczesnej władzy. I
jest coś jeszcze: we wszystkich językach świata mamy aforyzmy, przysłowia i porzekadła opisujące zmienność dziejów, takie jak: fortuna kołem się toczy, heraklitowe
panta rhei, ludowe „przyszła kryska na Matyska” czy nawet przyszła koza do woza…
Dlatego ze złośliwą satysfakcją kibicuję wielosettysięcznym protestom ludzi młodych, a nawet bardzo młodych i wciąż widzę obrazy sprzed pięciu lat, gdy to my,
słyszę: „dziadersi” wychodziliśmy na ulice w obronie Trybunału Konstytucyjnego, a
młodzi siedzieli po kawiarniach, wzruszali ramionami, jeżeli już unieśli głowę znad
smartofona przyglądali się nam ze zdumieniem, a nawet politowaniem. Co zatem
stało się, że teraz wyszli na ulice najmniejszych nawet miast i miasteczek w najliczniejszych demonstracjach od 1989 roku? Czy naprawdę ruszyło ich orzeczenie trybunału o kwestionowanym przez największe autorytety prawnicze umocowaniu? Czy naprawdę dopiero zakaz aborcji embriopatologicznej odczuli, jako
opresję władz, zobaczyli że sypią im się podstawy bytu w krainie wygodnej obo8
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jętności dotychczas? Dostrzegli wolność dopiero wtedy, gdy zaczęła im uciekać?
Bo nie protestowali, kiedy Trybunał obsadzano kolejnymi kandydatami na miejsce
sędziów legalnie wcześniej wybranych, kiedy powoływano w jego skład prokuratora stanu wojennego, kiedy instytucja mająca stać na straży praworządności
stawała się zaprzeczeniem samej siebie i na zlecenie władzy wykonawczej kolejne
wydawała komunikaty (bo nie wyroki przecież) w rodzaju uznania niezgodności
z Konstytucją Uchwały składu połączonych Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia
br. Radcom prawnym nie muszę tłumaczyć, jaki to absurd jest1. Nie protestowali,
gdy obsadzone poza wszelkim trybem dwie nowe izby Sądu Najwyższego na wyprzódki podejmowały własne uchwały we własnej sprawie, w których stwierdzały,
że sędziami oni to są jak najbardziej, a może nawet bardziej niż najbardziej. Więc
młodzi nadal nie widzieli nic złego w przejmowaniu sądów bywało przez ludzi o
specyficznym profilu etycznym, w nagonce na sędziów i zastraszaniu niepokornych; nie przejęli się destrukcją instytucji państwowych i przepchnięciem ich kraju
na pozycję największej pomyłki w historii europejskiej wspólnoty. Co zatem stało
się, że wyszli na ulice pod hasłami wolności, godności, praw człowieka, nie licząc
wezwań tych najbardziej nośnych i zaraźliwych w mowie polskiej akcentujących
przekaz? Odkrycie towarzyskie prezesa nagle ich obeszło? Odezwali się różnej maści filozofowie, psycholodzy, politolodzy, rozpędzili się w analizach, ogłosili nieomal
rewolucję październikową i przebudzenie misia; a ja wątpię, tak mam, bo nie rozpalali z nami łańcuchów światła pod sądami, nie wspierali podczas Marszu Tysiąca
Tóg, dlatego moja osobista (fakt, że zgryźliwa) prawda jest inna, że nie mieli się
gdzie podziać, gdy zamknęli im szkoły (gdzie pięknie już rozkwitała miłość Grażyny z IIIb do Janusza z IVa), gdy zabrakło siłowni, klubów, pubów i dyskotek, gdy
zabrano im Dirty Dancing i gorączkę sobotniej nocy – co mieli zrobić? Z konieczności i braku wyboru impreza przeniosła się na ulice, a władza nadal nic z tego nie
rozumie i wysyła przeciw nim zorganizowane formacje policji i wzywa do okopów
wierny lud. A wystarczyłoby im otworzyć jeden, drugi, trzeci klub disco polo i rewolucja by się skończyła...
Tak bardzo chciałbym się mylić, ale trudno mi uwierzyć, że obywatel mógł się
zrodzić nagle 22 października roku pamiętnego, być obywatelem to nie znaczy
mieć dowód osobisty lub paszport w kieszeni, człowiek bowiem – powiada Arystoteles – realizuje w pełni tkwiący w nim potencjał człowieczeństwa, nie przez
odosobnione zajmowanie się sprawami prywatnymi (choćby i najbardziej pożytecznymi), lecz poprzez współuczestnictwo w wspólnocie i jedynie ono „godne
jest człowieka, bo dla każdej cnoty otwiera się szersze pole działania raczej wówZawieszona Izba Dyscyplinarna w SN niezgorzej sobie radzi: 23 września 2020 r. wydała postanowienie, w którym zawarto pogląd, że „wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z
dnia 19 listopada 2019 r., w sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, nie może być uznany za obowiązujący na gruncie polskiego porządku prawnego”
1
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czas, gdy się ktoś sprawom publicznym poświęca…2 Dodam, że być obywatelem,
to czuć ciężar odpowiedzialności za swoje państwo, sprzeciwiać się, gdy instytucje
publiczne przestają służyć społeczeństwu, realizują interes jednej grupy, jakakolwiek by ona nie była. Obywatel nie godzi się na zgliszcza i nie wyprzedaje wolności
za 500+. To długa, rozłożona na pokolenia nauka. Obywatele świadomi granic władzy państwowej nie pozwolą na jednostronną ideologizację życia społecznego,
na terror fanatycznej mniejszości, nie zgodzą się na użycie prawa przeciw nim, bo
– powiada prof. Marcin Król – wartości podstawowe, czyli demokracja, czyli my
wszyscy, stoimy ponad prawem, prawo jest dla nas, a nie my dla prawa. Prawo ma
pomagać nam żyć razem we wspólnocie i usuwać to, co mogłoby tej wspólnocie
zagrażać. Wspólnocie tej nie zagraża kobieta w ciąży ze zdeformowanym genetycznie płodem, więc wara, prawo nie pozwala na ingerencję. Do nadużycia norm
Konstytucji doszło nie dlatego, że orzekający o tym są wadliwie umocowani, nie
dlatego, że kierowali się ideologią, nie dlatego, że wkroczyli w uprawnienia jednostki, lecz dlatego, że nie mieli uprawnień do podejmowania tego rodzaju decyzji,
które nie podlegają prawu. I to jest najważniejsze.
Publikujemy stanowisko Rady OIRP w Katowicach z 23 października br. w sprawie zagrożenia praworządności w Polsce, nie łudząc się, że dotrze do adresata, ale
po to byśmy my sami pamiętali o tym co ważne i najważniejsze. Gorąco polecam
lekturę artykułu prof. Jacka Barcika o statusie osób powołanych na urząd sędziego w wyniku rekomendacji nowej KRS…, choćby po to, by zastanowić się nad
implementacją sumienia do obecnego porządku/nieporządku prawnego, choćby
opisanemu na kolejnej stronie postanowieniu Sądu Najwyższego. Ponieważ dzisiaj
wszyscy wszystkim imputują wszystko (teraz to się nazywa fake news), prof. Tomasz
Kubalica uczy, jak robić to w dobrej wierze, a dr Aleksander Chmiel wieszczy koniec
naszego świata (oby się mylił). Powrócił kolega Zenon Klatka z obszernym opisem
tego co nas dotyczy, a lektura sprawozdania z podróży Krystiana Juraszczyka nasuwa myśl: a może by tak rzucić to wszystko i wyjechać do Afryki? I tylko muzyka, jak
głosi koleżanka Maria Nogaj, zawsze się obroni, i przed koronawirusem i disco polo.
Na koniec ważna informacja: rozważana jest koncepcja zmiany układu naszego
kwartalnika, czyli otwarcie odrębnego działu publicystycznego, gdzie każdy będzie mógł się wyżyć do woli – redakcja czeka na materiały i zaprasza.
Redaktor Naczelny
Marek Wojewoda

Marcin Gajek, Collegium Civitas, Człowiek jako obywatel w myśli Arystotelesa. Zoon Politikon
1/2010
2
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Do Izby wpłynęła tzw. sygnalizacja z Sądu Najwyższego, służąca zawiadamianiu władz samorządu o błędach w sztuce prawniczej popełnianych przez radców prawnych – w domyśle: w celu
wszczęcia ewentualnego postępowania dyscyplinarnego. Sygnalizacja dotyczy sprawy, w której
w dniu 29 maja 2020 r. działając w składzie Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, SSN Krzysztof Strzelczyk wydał postanowienie w sprawie sygn. akt: IV CNP 31/19 o odrzuceniu skargi strony powodowej o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego W Ł.
W uzasadnieniu postanowienia SSN Krzysztof Strzelczyk, wskazuje na szczególną regulację
zawartą w nowym art. 4248 §2 KPC, według której skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia podlega odrzuceniu, jeżeli zmiana zaskarżonego wyroku w
drodze innych środków prawnych była lub jest możliwa… Taka możliwość pojawiała się, zdaniem sędziego, wraz z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz.
5 ze zm.) w której wprowadzono instytucję skargi nadzwyczajnej, jako nowego, nadzwyczajnego środka zaskarżenia o szerokich podstawach… Jest to zatem nowy instrument prawny
pozwalający na uchylenie bądź zmianę prawomocnego wyroku. Skarga nadzwyczajna wprowadza dodatkową, nieprzewidzianą wcześniej, gwarancję zgodność z prawem orzeczeń sądowych otwierając drogę do kwestionowania wadliwych orzeczeń poza trybem skargi kasacyjnej i skargi o wznowienie. Skorzystanie z tej drogi musi wyprzedzać dochodzenie ewentualnej
odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa (taka jest funkcja tzw. skargi w obronie
prawa – przyp. Red.). Skarga nadzwyczajna daje zatem możliwość usunięcia źródła szkody w
postaci wydania orzeczenia czyniącego odpowiedzialność Skarbu Państwa bezprzedmiotową.
Mając zatem na względzie, że przyczyny uwzględnienia skargi nadzwyczajnej są zbieżne
z przyczynami uwzględnienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – wnoszący po dniu 3 kwietnia 2018 r. skargę o stwierdzenie niezgodności z
prawem prawomocnego orzeczenia musi wykazać, że złożył wcześniej do uprawnionego
organu wniosek o wniesienie skargi nadzwyczajnej i nie został on uwzględniony.
Od redakcji: publikujemy omówienie postanowienia z 29 maja br. informacyjnie, ale też
aby ostrzec Koleżanki i Kolegów, że znaleźli się w nowej rzeczywistości prawnej, ponieważ
wskazana jako właściwa i do wykorzystania w pierwszej kolejności skarga nadzwyczajna
będzie kierowana do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a wedle Uchwały
składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA I-4110-1/20 w jej przypadku zachodzi
sprzeczność składu sądu (w sprawie cywilnej) z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt.
4 KPC, ponieważ w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego Sądu
Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym
przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3). W swoistej konkurencji środków
wzruszania orzeczeń prawomocnych wyboru dokonać będzie musiał każdy radca prawny
kierując się sumieniem i interesem klienta (vide: artykuł prof. Jacka Barcika).
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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r.pr.
Maciej Czajkowski
rzecznik prasowy
OIRP Katowice

ODBĘDZIE SIĘ… NIE ODBĘDZIE…
ODBĘDZIE… NIE ODBĘDZIE…
Podobną wyliczankę mogliby w
ostatnich miesiącach nucić artyści
estradowi, aktorzy teatralni, sportowcy, narzeczeni planujący wesela, organizatorzy konferencji i kongresów,
o ile oczywiście do tej pory nie zamknęli interesów, teatrów, nie wzięli
cichego ślubu w urzędzie stanu cywilnego połączonego z obiadem w
wąskim rodzinnym gronie. Karuzela
zamykania i otwierania trwa w najlepsze, też dostaliśmy na nią kilka biletów, więc kręcimy się od ogłoszenia
o terminie, do ogłoszenia o odwołaniu imprezy. Z małymi wyjątkami.
ŚLUBOWANIE
W sobotę 19 września odbyło się
w naszej Izbie pierwsze ślubowanie
radców prawnych transmitowane na
żywo przez internet. Sytuacja epidemiologiczna była już wtedy na tyle
niepokojąca, że władze Izby podjęły
trudną, ale jedyną słuszną decyzję o
zamknięciu ślubowania dla gości. Rozumiejąc jednak, jak wielkim wydarzeniem jest ślubowanie dla młodych
radców i ich rodzin, bez wahania przy12

jęto propozycje aplikantów, aby wydarzenie to transmitować przez internet.
Uroczystość ślubowania odbyła się w
Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Radczynie i radcowie prawni
ślubowali w dwóch grupach, aby można było zachować na scenie bezpieczną odległość i chociaż na moment
ślubowania, wypowiadania słów roty,
ściągnąć maseczki. Dziekan Ryszard
Ostrowski mówił o odpowiedzialności
i etyce, kierownik aplikacji Bożena Cyrol

o solidności, uczciwości i obowiązku
przestrzegania konstytucji, przedstawicielka ślubujących Agata Majewska
przypomniała, że sukces młodych radców prawnych, to sukces również dla
ich rodzin, dla ich najbliższych, którzy
wspierali ich na każdym kroku. Prowadzący uroczystość rzecznik prasowy
Izby życzył z kolei młodszym koleżankom i kolegom nie kończących się po-
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kładów empatii zarówno w stosunku
do swoich klientów jak i współpracowników.
Ślubowanie odbyło się w wyjątkowych okolicznościach i korzystało z
wyjątkowych rozwiązań, aby umożliwić najbliższym towarzyszenie bohaterom tego dnia w najważniejszym
momencie ich dotychczasowej ka-

riery. Mamy nadzieję, że w przyszłych
latach – mimo wspaniałych możliwości technicznych – dane nam będzie
jednak świętować w większym gronie.
Świeżo upieczonym radcom prawnym
życzymy natomiast wspaniałych i satysfakcjonujących karier zawodowych.
Zapraszamy również do współdziałania
i integracji w ramach samorządu.

K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach

13

WIADOMOŚCI Z IZBY

Warto dodać, że uroczystość ślubowania połączona była z równie
miłą okolicznością samorządową, jakim było odznaczenie radców prawnych szczególnie zasłużonych dla
samorządu radcowskiego. Dziekan
Izby wystąpił tym razem w drugiej
piastowanej przez niego funkcji –
wiceprezesa Krajowej Izby Radców
Prawnych i wręczył osiem złotych
odznak „Zasłużony dla samorządu
radców prawnych” oraz dwadzieścia
pięć srebrnych.
Złotą odznakę „ZASŁUŻONY DLA
SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH”
otrzymali:
1. BOŻENA CYROL, 2. KRZYSZTOF
FERIĆ, 3. ZBIGNIEW GŁODNY, 4. KRYSTIAN JURASZCZYK, 5. HENRYK MAŁACHWIEJ, 6. DR HAB. PROF. UŚ PIOTR
PINIOR, 7. MAŁGORZATA SŁOTA, 8. ARKADIUSZ ŚWIDEREK
Srebrną odznakę „ZASŁUŻONY
DLA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH” otrzymali:
14

1. KATARZYNA BALCER, 2. EWA BANASIK, 3. SSA BOŻENA BREWCZYŃSKA, 4. KATARZYNA BROCŁAWIK, 5.
GRZEGORZ CHYCKI, 6. MACIEJ CZAJKOWSKI 7. MAŁGORZATA GAWLIK, 8.
DOROTA GIL, 9. SŁAWOMIR GIL, 10.
IZABELA GRUDNIEWICZ, 11. MAŁGORZATA KAŁUŻA, 12. SSA WIESŁAW KOSOWSKI, 13. PROF. DR HAB. GRZEGORZ
ŁASZCZYCA, 14. MACIEJ NIWIŃSKI, 15.
TOMASZ OGŁÓDEK, 16. SSA JOLANTA
PIETRZAK, 17. PROF. DR HAB. WOJCIECH POPIOŁEK, 18. SSA MAREK
PROCEK 19. KATARZYNA SŁUPSKA, 20.
SSR DR MARIUSZ ŚLADKOWSKI, 21.
KRYSTYNA WAL – SOBIESZEK, 22. SSO
DR BARBARA WANTENBERG-KEMPKA,
23. SSO KRYSTYNA WIŚNIEWSKA –
DROBNY, 24. PIOTR ZARZECKI, 25. SSA
MARIUSZ ŻAK
ODWOŁANE, PRZEŁOŻONE
Nie mieliśmy szczęścia do Teatru
Miejskiego w Gliwicach, albo Teatr
Miejski nie miał szczęścia do nas.
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Przedstawienie „Dwunastu gniewnych ludzi”, które elektryzowało widzów przed wybuchem pandemii
dwa razy było organizowane dla
radców prawnych, dwa razy mieliśmy praktycznie komplet widzów
na widowni i dwa razy musieliśmy
wydarzenie odwołać. Za drugim razem zabrakło dwóch dni.
Odwołane zostały również Mistrzostwa Śląska Prawników w Tenisie i Badmintonie oraz Mistrzostwa Polski w Koszykówce, które
zaplanowane były odpowiednio na
październik i listopad. Organizatorzy doszli do jedynego słusznego
wniosku, że organizacja turnieju w
koszykówce jest wyjątkowym zagrożeniem dla zdrowia zawodników, a trudno byłoby wymagać, aby
wzorem sportowców zawodowych
prawnicze drużyny amatorskie wykonywały serie testów na koronawirusa przed przyjazdem na Śląsk.
Inna sprawa zresztą, że nasze województwo ostatnio mocno traci na
liście atrakcyjnych i bezpiecznych
dla zdrowia miejsc do odwiedzenia
przez weekend. Nie poddajemy się
jednak, nie wywieszamy białej flagi,
śpiewamy covidowi: „zima wasza,
wiosna nasza” i myślimy intensywnie o niespodziankach dla aktywnych jeszcze w tym roku.

cki profesor ucieka motorówką przed
ździebko nieprzychylnie do niego
nastawioną bojówką różokrzyżowców. Motorówki prują wodę. Różokrzyżowcy strzelają. W desperackiej
ucieczce bohater wpływa pomiędzy
dwa zbliżające się do abordażu duże
okręty. Przesmyk jest wąski. I ciągle
się zwęża. Jak to w filmach bywa, Indiana w ostatnim momencie wymyka
się z pułapki. Unika zmiażdżenia, różokrzyżowcy… jakby mniej. Przypomniała się mi się ta scena w związku
z drugą odsłoną wyborów do władz
naszej Izby w dwójnasób, gdy żeg-

PANDEMICZNE WYBORY cz. II
„Zgromadzenie delegatów”
Jest taka scena w trzeciej części
przygód Indiany Jonesa (Indiana Jones i ostatnia krucjata), gdy zawadiaK WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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naliśmy nieodżałowanej pamięci Seana Connery’ego (który przecież w
tym filmie równie brawurowo radził
sobie ze starożytnymi tekstami jak i
z faszystami). Przesmyk był wąski, ale
zdążyliśmy. Wprawdzie nie gonili nas
różokrzyżowcy, ani inne ordo iuris,
ale zdążyliśmy wybrać władze metodą tradycyjną. Jak pokazały późniejsze wydarzenia, w tym formuła Zjazdu Krajowego, wcale tak zdarzyć się
nie musiało.
Frekwencja na wyborczym Zgromadzeniu Delegatów – pomimo
skaczących covidowych słupków i
błyskających na czerwono lampek
ostrzegawczych – była odwrotnie proporcjonalna do frekwencji w rejonach i
prawie dobiła do 90%. Delegatom należą się zatem ukłony i podziękowania
za odpowiedzialność wobec wyborców, odwagę i dużą dyscyplinę w czasach epidemii. Zgromadzenie odbyło
się w Międzynarodowym Centrum
16

Kongresowym z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Delegaci
zaopatrzeni w maseczki, środki do dezynfekcji, tablety do głosowania i... kanapki ku wzmocnieniu dokonywanych
wyborów rozsiedli się na wyznaczonych wcześniej miejscach zachowując
dystans społeczny. Dzięki systemowi
elektronicznemu zastosowanemu przy
głosowaniach i liczeniu głosów wybory przebiegały wyjątkowo sprawnie.
System elektroniczny był przejrzysty i
prosty w obsłudze, nie stanowił więc
dla żadnego delegata utrudnienia w
podejmowaniu wyborów.
Dziekanem XI kadencji została
radczyni prawna Katarzyna Jabłońska. Wyraźnie wzruszona odebrała
insygnia dziekańskie od ustępującego dziekana Ryszarda Ostrowskiego
i podziękowała delegatom za wybór.
Wcześniej przedstawiła zgromadzonym swoje plany na najbliższą kadencję. Następnie delegaci dokonali
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kolejnych wyborów, których wyniki
przedstawiają się następująco:
CZŁONKOWIE RADY
XI KADENCJI 2020 – 2024
WRAZ Z DZIEKANEM
1. KATARZYNA JABŁOŃSKA - DZIEKAN
2. MONIKA ADAMSKA, 3. KATARZYNA
BALCER, 4. PIOTR BOBER, 5. GRZEGORZ CHYCKI, 6. BOŻENA CYROL , 7.
MACIEJ CZAJKOWSKI, 8. SŁAWOMIR
GIL, 9. ZBIGNIEW GŁODNY, 10. IZABELA GRUDNIEWICZ 11. MAŁGORZATA
KAŁUŻA, 12. BARTOSZ KNAPCZYK, 13.
DANUTA KUBICA 14. PIOTR LIGUS,
15. KAMIL LUBELSKI, 16. GRZEGORZ
ŁASZCZYCA 17. JANUSZ MALARZ,
18. MACIEJ NIWIŃSKI, 19. RYSZARD
OSTROWSKI 20. KATARZYNA PALKA-BARTOSZEK, 21. KATARZYNA SŁUPSKA 22. ARKADIUSZ ŚWIDEREK, 23.
WIESŁAWA WILTOS, 24. MAREK WOJEWODA 25. PIOTR ZARZECKI

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ
KOMISJI REWIZYJNEJ
XI KADENCJI 2020 – 2024
1. ANNA DUCH, 2. JANUSZ CYBULA,
3. MAŁGORZATA GAWLIK 4. MACIEJ
KRZYŻANIAK, 5. JERZY LIZUREJ, 6. KAMIL OWCZAREK 7. JANNA RYDYGIEL, 8.
KRYSTYNA WAL SOBIESZEK

DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD
RADCÓW PRAWNYCH
XII KADENCJI
1. KATARZYNA BROCŁAWIK, 2. GRZEGORZ CHYCKI, 3. MACIEJ CZAJKOWSKI 4. KATARZYNA DROŻDŻ-NAJBOR,
5. MACIEJ GŁADYSZ, 6. ZBIGNIEW
GŁODNY 7. KATARZYNA JABŁOŃSKA,
8. MAŁGORZATA KAŁUŻA, 9. LESZEK
KRUPA 10. MACIEJ KRZYŻANIAK, 11.
WOJCIECH KUBISA, 12. LUCYNA KUROWSKA 13. PIOTR LIGUS, 14. GRZEGORZ ŁASZCZYCA, 15. TOMASZ MICHALSKI 16. RYSZARD OSTROWSKI,
17. KATARZYNA PALKA-BARTOSZEK
CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO
18. BOGUSŁAW PASIECZNY, 19. MAŁSĄDU DYSCYPLINARNEGO
GORZATA SAJDAK, 20. KRYSTYNA
XI KADENCJI 2020 – 2024
WAL-SOBIESZEK, 21. MARIAN WA1. MARCIN BADURA, 2. EWA BANASIK, RZYCHA, 22. MAREK WOJEWODA 23.
3. BARBARA BARON 4. KATARZYNA PIOTR ZARZECKI
BROCŁAWIK, 5. MARZENA CZARNECKA, 6. KATARZYNA DROŻDŻ-NAJBOR, PANDEMICZNE WYBORY CZ. III –
7. DOROTA GIL, 8. MAGDALENA JANAS „XII KRAJOWY ZJAZD RADCÓW
9. ADAM JASIEWICZ, 10. BARBARA KO- PRAWNYCH CZYLI COVID KONTRNARZEWSKA, 11. AGATA KRUPA 12. ATAKUJE”
LESZEK KRUPA, 13. BORYSŁAW MAW ostatnią sobotę 7 listopada
DEJA, 14. PIOTR MANOWSKI 15. EWA 2020 r. odbył się historyczny XII KraRADWAN, 16. LESŁAW SENDERECKI, jowy Zjazd Radców Prawnych. Histo17. MICHAŁ ŚWIERKOSZ 18. JERZY SI- ryczny nie z powodu doniosłych i
KORA, 19. MARCIN WILSKI, 20. JANUSZ wiekopomnych uchwał, ale z powoWILTOS 21. ALEKSANDRA WÓJCIK
du formuły obrad. Po raz pierwszy w
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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historii bowiem delegaci nie spotykali się w jednym miejscu, nie obradowali twarzą w twarz, ale uczestniczyli
w zjeździe w formule hybrydowej.
Część delegatów, zwłaszcza tych
tworzących organy i komisje Zjazdu
funkcjonowała w Warszawie, znakomita większość natomiast uczestniczyła w obradach on line za pomocą
aplikacji pozwalającej na dyskusje i
głosowanie przez Internet. Dla zjazdowych weteranów „hybrydowa” formuła była trudna do zaakceptowania
i rzeczywiście dało się odczuć, że w
tej formie można wprawdzie realizować zadania ustawowe przypisane
zjazdom krajowym, ale z pewnością
nie jest to formuła pozwalająca na
wykuwanie nowych idei w ogniu dyskusji i ścierających się poglądów.
Nie można jednak ograniczać się
wyłącznie do nostalgicznego spoglądania w przeszłość, należy też docenić, że największy samorząd prawniczy w Polsce na piątkę zdał egzamin
z nowych technologii i odpowiedzialności w czasach epidemii. W czasach
pandemii sam fakt, że tak duże przedsięwzięcie jak Krajowy Zjazd się odbył,
uznać należy za sukces. Delegaci byli
dobrze przygotowani od strony technicznej, system elektroniczny działał,
wszyscy mieli odpowiedni czas na zapoznanie się z dokumentami. Również
delegacja OIRP w Katowicach stanęła
na wysokości zadania i oprócz bezproblemowej obsługi narzędzi zjazdowych dysponowała elektronicznymi
kanałami bezpiecznej łączności w czasie samego Zjazdu. Dzięki temu obra18

dy przebiegały nad wyraz sprawnie, a
porządek obrad został wyczerpany już
po pięciu godzinach.
Na nowego Prezesa KIRP został
wybrany radca prawny Włodzimierz
Chróścik z OIRP w Warszawie. Zjazd
wybrał również nowego Głównego
Rzecznika Dyscyplinarnego, którym
został radca prawny Gerard Dźwigała.
Do Rady Krajowej z katowickiej Izby
zostali wybrani: r. pr. Katarzyna Palka-Bartoszek, r.pr. Grzegorz Łaszczyca i
r.pr. Marek Wojewoda, co wraz ze stałym członkiem Rady w osobie r.pr. Ryszarda Ostrowskiego daje naszej Izbie
silną czteroosobową reprezentację w
Radzie. Następnie do Wyższej Komisji
Rewizyjnej delegaci krajowi wybrali z
naszej Izby r.pr. Zbigniewa Głodnego.
Mocną reprezentację katowicka Izba
ma również w Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym, do którego wybrani zostali:
r.pr. Katarzyna Brocławik, r.pr. Katarzyna Dróżdż-Najbor, r.pr. Leszek Krupa
oraz r.pr. Małgorzata Sajdak. Wszystkim wybranym członkom naszej Izby
serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w pracy w organach
krajowych naszego samorządu.
BEZPIECZEŃSTWO PEŁNOMOCNIKÓW NA ROZPRAWACH W SĄDACH APELACJI KATOWICKIEJ
W związku z licznymi zapytaniami
napływającymi ze strony członków
naszej Izby dotyczącymi środków
bezpieczeństwa stosowanych w sądach mających na celu zmniejszenie
ryzyka zakażenia wirusem COVID-19, a
także w trosce o bezpieczeństwo nie
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tylko radców prawnych i aplikantów,
ale także innych uczestników postępowań sądowych, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych zwrócił
się do Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Katowicach z prośbą o wzmożenie
działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 na salach
rozpraw, ze szczególnym uwzględnieniem sądów rejonowych apelacji
katowickiej ze względu na zagrożenia
wynikające z niewielkich powierzchni
sal budynków tych sądów.
W odpowiedzi Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach wskazał, iż na
terenie apelacji katowickiej podjęty
został szereg działań, które wpłyną
pozytywnie na bezpieczeństwo pełnomocników, stron oraz świadków.
Poniżej prezentujemy listę środków
bezpieczeństwa podjętych przez
sądy katowickiej apelacji.

wieniami Ustawy z dnia 2 marca 2020
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
wprowadzającymi możliwość przeprowadzania rozpraw lub posiedzeń
jawnych w sprawach cywilnych i
gospodarczych przy użyciu urządzeń
technicznych, umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem
obrazu i dźwięku, sale rozpraw zostały
przystosowane do prowadzenia rozpraw i posiedzeń jawnych w formie
wideokonferencji. Jednocześnie, Prezes Sądu Apelacyjnego zwrócił się do
radców prawnych o korzystanie ze
wspomnianej możliwości udziału w
rozprawach i posiedzeniach w trybie
wideokonferencji.

Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wprowadzono ekrany ochronne
na salach rozpraw, rozwiązania organizacyjne mające na celu maksymalne ograniczenie kontaktów międzyludzkich na korytarzach sądu,
pojemniki z płynem dezynfekującym
przy drzwiach wejściowych do sądu
i sal, pojemniki z mydłem w każdej
toalecie, dezynfekcja i wietrzenie sal
rozpraw po kolejnych posiedzeniach,
obowiązek noszenia maseczek dla
osób przebywających w sądzie, zachowanie dystansu społecznego co
najmniej 1,5 m oraz oznakowanie ław
ułatwiających jego zachowanie.
Co istotne, w związku z postano-

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Zdecydowania większość sal w
budynku tego sądu ma powierzchnię umożliwiającą zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego,
dlatego też nie podjęto decyzji o
zamontowaniu przesłon dla pełnomocników. Zwrócono także uwagę,
iż część spraw rozpatrywana jest na
posiedzeniach niejawnych lub na odległość, co prowadzi do minimalizacji
ryzyka rozprzestrzeniania wirusa.
Sądy Rejonowe w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu
Na ich terenie wprowadzono szereg środków ochrony w związku z
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trwającą epidemią. Żadne sale rozpraw w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej i Cieszynie nie zostały wyłączone z użytku ze względu na fakt,
iż ich powierzchnia jest dostatecznie
duża, by umożliwić zachowanie dystansu zgodnie z wymogami sanitarnymi. Prezes Sądu w Żywcu natomiast podjął decyzję o wyłączeniu
niektórych sal, których powierzchnia
uniemożliwiała odpowiedni dystans
społeczny i wszystkie posiedzenia
z udziałem stron odbywają się w dużych salach tego sądu w systemie rotacyjnym.
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Większość sal rozpraw w budynku
tego sądu ma powierzchnię umożliwiającą zachowanie dystansu, natomiast w tych salach, gdzie nie było to
możliwe, zastosowano ekrany z poliwęglanu lub wyznaczono miejsce dla
świadka w taki sposób, aby dystans
społeczny zachować.
Sąd Okręgowy w Gliwicach
W salach tego sądu zostały wyznaczone miejsca umożliwiające
zachowanie dystansu społecznego
oraz określono maksymalną liczbę
osób mogących brać udział w posiedzeniu. W przypadkach, gdy między pulpitem dla świadków a ławą
dla pełnomocników dystans jest
krótszy niż dwa metry, zastosowano
przesłony (obecnie instalacje te zostały zamieszczone w trzech salach
rozpraw).
20

Sąd Rejonowy w Gliwicach i
Sąd Rejonowy w Zabrzu
Wprawdzie nie zastosowano
przesłon, lecz na wszystkich salach
rozpraw między świadkiem a pełnomocnikiem jest zachowany dwumetrowy dystans;
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
Wyłączono z użytku najmniejsze
sale rozpraw, natomiast powierzchnia
pozostałych sal pozwala na zachowanie odpowiedniego dystansu między
pełnomocnikami a osobami uczestniczącymi w posiedzeniu;
Sąd Rejonowy w Tarnowskich
Górach
Z użytkowania wyłączono najmniejsze sale rozpraw, a w pozostałych salach
zostanie przeprowadzona analiza odległości między poszczególnymi stanowiskami na sali rozpraw i jeżeli odległości
między nimi będą niewielkie, zostaną
zamontowane ekrany ochronne.
Sąd Okręgowy w Katowicach
Służba BHP przeprowadziła kontrolę, w ramach której ustalono maksymalną liczbę osób, która może
przebywać na sali rozpraw, a także
dokonano oznaczenia miejsc, które
uczestnicy posiedzeń powinni zachować. Ponadto, podjęto inne kroki
służące jak najszerszemu zabezpieczeniu osób przebywających w gmachu sądu, a to np. obowiązek wietrzenia sal rozpraw w czasie pracy sądu,
orzecznicy sądu zostali zobowiązani
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do informowania wchodzących na
salę o obowiązkach związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się
wirusa, czy zwiększono częstotliwość
mycia i dezynfekowania ogólnodostępnych pomieszczeń sanitarnych.
Sąd Rejonowy w Będzinie
Na wszystkich salach rozpraw zamontowano pleksy ochronne oddzielające skład sędziowski od protokolanta i pozostałych uczestników
postępowania. Z uwagi jednak na
interwencję Okręgowej Izby Radców
prawnych Prezes Sądu zobowiązał się
do doposażenia sal rozpraw w pleksy
ochronne także dla pełnomocników.

powierzchni mniejszej zostały wyłączone z użytku. Ponadto, na salach wyznaczono także miejsca, które zajmują
pełnomocnicy, strony i świadkowie z
uwzględnieniem konieczności zachowania dystansu społecznego. Ponadto,
między posiedzeniami wyznaczane są
15-minutowe przerwy umożliwiające
przewietrzenie sal.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej
Na terenie sądu wprowadzono obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu
do budynku i na salę rozpraw, zakrywania nosa i ust, a także zachowania
zarówno na korytarzach sądu jak i na
salach rozpraw odpowiedniego dySąd Rejonowy w Bytomiu
stansu społecznego. Co istotne, Sąd
W celu zapewnienia przestrzega- ten dysponuje głównie dużymi salami
nia zasad bezpieczeństwa, orzecznicy o powierzchni ok. 50 m2, co pozwala
tego sądu zostali zobowiązani między na zachowanie koniecznych odległości
innymi do prowadzenia rozpraw w między wszystkimi osobami uczestnimiarę możliwości przy otwartych ok- czącymi w posiedzeniu.
nach, wyznaczania terminów rozpraw
Sąd Rejonowy w Jaworznie,
w sposób umożliwiający wietrzenie
sali przez co najmniej 10 minut, a tak- Sąd Rejonowy w Mysłowicach,
że czuwania nad zachowywaniem Sąd Rejonowy w Siemianowicach
należytej odległości między osoba- Śląskich oraz Sąd Rejonowy Kami uczestniczącymi w posiedzeniu. towice-Wschód oraz Katowice ZaPonadto, budynek jest na bieżąco chód w Katowicach
Wszystkie te sądy dysponują dudezynfekowane przez profesjonalne
podmioty, z uwzględnieniem klamek, żymi salami, stąd też wszelkie wymagane odległości między poszczeporęczy czy baterii umywalkowych.
gólnymi osobami biorącymi udział w
Sąd Rejonowy w Chorzowie i posiedzeniu są zachowywane. W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w
Sąd Rejonowy w Mysłowicach
W ramach ich funkcjonowania wy- Katowicach te sale, które nie mają odznaczono do użytkowania sale rozpraw powiedniej powierzchni, zostały wyłąo odpowiedniej powierzchni, te zaś o czone z użytku. Ponadto, we wszyst-
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Sąd Rejonowy w Tychach
Zastosowano szereg rozwiązań,
które wpływają na bezpieczeństwo
zarówno pełnomocników, jak i innych
podmiotów biorących udział w posieSąd Rejonowy w Mikołowie
dzeniach. Na salach rozpraw zamonW reakcji na wystąpienie Dziekana towano szyby ochronne, sędziowie
Okręgowej Izby Radców Prawnych w i protokolanci zostali zaopatrzeni w
Katowicach została podjęta decyzja przyłbice, a w każdej sali znajdują się
o zainstalowaniu ekranów zabezpie- do dyspozycji jednorazowe maseczki
czających także przy stoiskach dla i rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk,
pełnomocników, a prace te już nieba- płyny do dezynfekcji powierzchni i
wem powinny zostać ukończone.
jednorazowe ręczniki. Ponadto, w salach rozpraw do tego przystosowaSąd Rejonowy w Pszczynie
nych wyznaczono miejsca siedzące z
Panele ochronne zostały zamonto- zachowaniem koniecznej odległości.
wane we wszystkich salach również
dla pełnomocników.
Sąd Rejonowy w Rybniku
Przeprowadzono kontrolę BHP i konSąd Rejonowy w Sosnowcu
sultacje w tym zakresie. Dokonano także
W tym sądzie wszelkie wymagane przeglądu rozpraw pod kątem zachoodległości między poszczególnymi wania dystansu społecznego i w ocenie
osobami biorącymi udział w posie- specjalistycznych podmiotów wszelkie
dzeniu są zachowywane, a sala mię- konieczne środki są stosowane i wystardzy rozprawami wietrzona i dezynfe- czające. Do przeprowadzania rozpraw,
kowana. Ponadto, sędziowie w miarę w ramach których wszyscy uczestnicy
możliwości starają się przeprowadzać posiedzenia są obecni osobiście wykorozprawy lub posiedzenia jawne za rzystuje się sale większe umożliwiające
pomocą środków komunikowania się zachowanie dystansu, natomiast sale
na odległość, a nadto kierują też spra- mniejsze wykorzystywane są do rozwy na posiedzenia niejawne do roz- praw w formie wideokonferencji (tzw.
strzygnięcia.
sal sparowanych).
kich tych sądach stosowane są także
inne zabezpieczenia polegające m.in.
na obowiązku noszenia maseczek czy
możliwości dezynfekcji rąk.

Maciej Czajkowski
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A W KRAJOWEJ RADZIE...

Jak sygnalizował to Wasz Korespondent w relacji
z czerwcowego
posiedzenia1 Krajowej Rady Radców
Prawnych
cała nadzieja na
kolejne spotkanie
lokowała się w
dniach 4/5 września br. Nic z tego. Wyglądało na to, że Prezes nie lubi nas i nie chce
nas widzieć, co wśród licznych członków
Krajowej Rady zostało odebrane jako
krzywda niezasłużona i dana bez uzasadnienia. Słowem: planowane posiedzenie nie odbyło się, za to rozesłany został
list z informacją, że z datą tegoż utraciły
moc przepisy umożliwiające tzw. zdalne
procedowanie, zatem konieczne stało
się zwołanie stacjonarnego posiedzenia,
które z powodu omawianej konieczności
nie zostało właśnie zwołane. Uzasadnieniem „niezwołania” było straszliwe zagrożenie czyhające na zbierających się w
razie zebrania, co à rebours należy rozumieć jako brak tego zagrożenia w razie
„niezebrania” się i pozostania w miejscach
zamieszkania. W ten sposób jawnie po-

1

twierdzona została prawda znana każdemu Ślązakowi, że zagrożeniem dla życia
i zdrowia jest sama Warszawa jako taka.
A w zasadzie pobyt w niej. Tym bardziej
docenić należy bohaterstwo członków
Krajowej Rady, którzy nie zważając na to
co czyha, jednak do Warszawy w dniu 3
października 2020 r. pojechali, zebrawszy
się na Stadionie Narodowym w strojach z
lekka niekompletnych, bo bez czapeczek,
szalików i i innych gadgetów w barwach
biało-czerwonych niezbędnych każdemu Prawdziwemu Polakowi udającemu
się na Narodowy. Jakimś wytłumaczeniem może być to, że w tym czasie nie
odbywał się żaden mecz reprezentacji,
co miało tę dobrą stronę, że podczas posiedzenia Wasz Korespondent nie stał się
świadkiem kolejnej kompromitacji kopactwa narodowego. Zatem posiedzenie
Krajowej Rady się odbyło, niemniej już
pojawiły się pierwsze oznaki upadku samorządu, albowiem wszyscy wzajemnie
od siebie stronili, zasiadając w odległości
kilku metrów od siebie, zamaskowani na
dodatek, co sugeruje, że było to posiedzenie tajne nawet dla biorących w nim
udział. Dokumentuje to załączona fotografia.

Niepotrzebne skreślić
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Nie znaczy wcale, że tajne obrady
okazały się bezowocnymi (na pierwszy rzut oka), ponieważ podjęta została uchwała o zwołaniu XII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w
dniu 7 listopada 2020 r. na Stadionie
Narodowym właśnie oraz kolejna
uchwała o przedstawieniu Zjazdowi projektu Wytycznych Działania
Samorządu Radców Prawnych na
lata 2020-2024. Na drugi rzut oka,
okazującym się rzutem bez porównania istotniejszym, męstwo, a raczej
bohaterszczyzna, członków Krajowej
Rady związana z przyjazdem do stolicy okazała się całkowicie bezproduktywna i bezowocna i zwiastowała klęskę, jak to już z bohaterskimi
zrywami niejednokrotnie bywało.
Klęskę, bo po naszym pobycie na
Narodowym został on zamieniony
w szpital polowy i Wasz Korespondent nie stroniłby od poszukiwania
jakiegoś związku przyczynowoskutkowego w tym względzie, a
ponadto - jak to zapewne wiadome
jest wszystkim członkom samorządu
- żaden Krajowy Zjazd Radców Prawnych nie odbył się w ogóle, a na Stadionie Narodowym tym bardziej.
Jeżeli nawet pojawiły się jakieś
komunikaty o uchwałach zjazdowych, to są one mylące i nie należy
dawać im wiary. „Zjazd”, jak wyjaśnia
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to Słownik Języka Polskiego PWN
jest to: 1) «przybycie w jedno miejsce osób z różnych stron, miejscowości», 2) «zgromadzenie w jakimś
miejscu członków jakiejś organizacji,
przedstawicieli jakiegoś środowiska,
też: obrady takiego zgromadzenia».
Wasz Korespondent z całą odpowiedzialnością stwierdza i gotów jest to
zeznać przed sądem, że nic takiego
nie miało miejsca.
Owszem, działo się tak, jak Wasz
Korespondent opisuje to w poprzedniej relacji z posiedzenia Krajowej Rady, czyli: twardy stołek, żona,
pies, śmieciarka i klik, klik, klik, klik...
powtórzone kilkadziesiąt razy. Można zatem napisać, że prawie trzysta
osób, które się wcale na Zjazd nie
zjechały, wyklikało Prezesa Krajowej
Rady, członków Krajowej Rady Radców Prawnych, Głównego Rzecznika
Dyscyplinarnego, członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej
Komisji Rewizyjnej. Wyklikane zostały też Wytyczne Działania Samorządu Radców Prawnych na lata
2020-2024, nie sposób zatem nie
zauważyć, że członkowie samorządu
radców prawnych przez tak wybrane
władze będą systematycznie klikani
przez kolejne cztery lata, aż do całkowitego wykliknięcia.
Wasz Korespondent

RUBRYKA STAŁA ZENONA KLATKI

TO NAS DOTYCZY
r.pr. Zenon Klatka
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			POWINSZOWANIA
			
ŚWIĄTECZNE
			
Pies z zającem siedzą,
			
Z jednej miski jedzą,
			
Wilk owcom nie szkodzi,
			
Wespół z nimi chodzi
		 (Pastorałka z książki Rok Polski – Obyczaj i Wiara – Zofii Kossak)
			

Aktualna politycznie i samorządowo.

			NOWOROCZNE
		
Bądź więcej niźli sławnym, więcej niż bogatym
		
Bądź więcej niż szczęśliwym; a cóż przyjdzie zatym?
		
Oto, iżbyś przesadził i nie był szczęśliwym,
		
Miej co masz, a miej kontent, to szczęściem prawdziwym
				(Ignacy Krasicki – Do przyjaciół)
NOWE WŁADZE W SAMORZĄDZIE
W niezwyczajnym czasie odbyły się wybory w niezwyczajnym trybie. I znowu
demokracja samorządowa przegrywa z wypracowanym już sposobem obradowania – bez powszechnej dyskusji i sporów przedwyborczych, a także prezentacji programów i osobowości kandydatów – a obecnie nawet bez konkurencji (był jeden
kandydat na Prezesa i jeden na Głównego Rzecznika, a na 49 miejsc w Radzie tylK WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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ko 53 kandydatów). W tej sytuacji oczywiście „największy wziął wszystko” (Prezesa,
Rzecznika i 9 miejsc w Radzie – z Katowic wybrano 3 osoby). Tym razem ten automatyzm schował się za epidemią. No ale to nasza samorządność i nasz wybór.
Życzmy wybranym wytrwałego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za przyszłość samorządnego zawodu. Życząc im dobrze, życzymy przecież
sobie. Ale jako przestrogę niech potraktują hasła z ostatnich protestów „podmiot
nie zgadza się z orzeczeniem” (na tle ogromnego tłumu demonstrantów) oraz „nie
zasługujecie nawet na porządny transparent”
NA ODEJŚCIE ADAMA BODNARA (JESZCZE RAZ)
Bodnar nadal jest RPO, a rządzący ciągle szukają kandydata i liczą głosy
w sejmie. T. Lis w Newsweeku pożegnał A. Bodnara tekstem: „Każdy obywatel miał prawo pomyśleć, że tak wygląda poważny urzędnik, tak zachowuje się poważna publiczna postać, takimi argumentami się posługuje,
takich używa słów i tak słowa waży.”
Nieoceniony premier powiedział, że on sam „wywodzi się z Solidarności” i nie wie
„z jakiej formacji ideowej wywodzi się Bodnar”. No cóż, 30 lat temu obaj byli bardzo
młodzi, ale potem jeden został bankierem, a drugi działał w Fundacji Praw Człowieka.
APLIKANTOM NA POCZĄTEK ROKU SZKOLENIOWEGO
Jeszcze o Lordzie Mansfieldzie i jego czasach. (młodemu autorowi przyznano szczególne wyróżnienie w angielskiej szkole – miał swobodny dostęp na
obrady izby gmin)
Przed przyjęciem do adwokatury trzeba było aplikować przez 7 lat, ale nie wymagano faktycznego pobytu. Jedynym zwyczajowym obowiązkiem rezydenta było
zjedzenie w izbie odpowiedniej liczby obiadów (nie ujawniono na czyj koszt). Nauka
zawodu nie polegała na egzekwowanej dyscyplinie, ale na samodyscyplinie
i samokształceniu. Te wspólne z adwokatami obiady poświęcone były też prawu
i dyskusjom. Podsuwano konieczne lektury i rozmawiano o zachowaniu w zawodzie,
kształcono retorykę i etykietę.
LIST OTWARTY DO PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI EUROPEJSKIEJ
List podpisało 37 profesorów ze znanych europejskich, amerykańskich, australijskich uniwersytetów (z Polaków – M. Matczak, F. Zoll, W. Sadurski, T. Koncewicz i L.
Balcerowicz). Autorzy piszą: „Komisja nie wydaje się przykładać do tej sprawy (łamania
zasad państwa prawa) należytej wagi… podczas gdy władze polskie nadal otwarcie
prześladują, nękają i zastraszają sędziów i prokuratorów próbujących bronić praworządności. Ponadto władze polskie niemal otwarcie podważają autorytet Trybunału
Sprawiedliwości UE, odmawiając dostosowania się do jego orzeczeń, m.in. w sprawie
dotyczącej Izby Dyscyplinarnej.” Autorzy wzywają do złożenia wniosku do Trybuna26
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łu Sprawiedliwości o karę pieniężną na Państwo. Uważają, że: „co do zasady, Polska opuściła już porządek prawny UE”; systematycznie narusza orzeczenia TSUE,
a „rządy prawa w Polsce nie są tylko atakowane. One są w jawny sposób niszczone”. Autorzy wyrażają obawę, „że komisja pozostaje ślepa na przypadki łamania
prawa europejskiego podczas gdy na mocy traktatów to jej powierzono pełnienie
funkcji strażnika prawa UE”. Autorzy ostrzegają też, że niezapewnienie stosowania
prawa UE w całej unii spowoduje, że „państwa członkowskie będą miały wszelkie powody, aby uciec się do samopomocy w celu ochrony przed politycznie skompromitowanym sądownictwem w państwie członkowskim, w którym sędziom krajowym
zabrania się przestrzegania standardów praworządności obowiązującej w UE”.
WIZJE CZY JUŻ PROGRAM?
Wicepremier (pewnie Pierwszy), a kiedyś Zwyczajny Poseł przedstawił oczekiwania co do nowego ustroju wymiaru sprawiedliwości: „Naszym obowiązkiem
jest doprowadzenie do tego, by te naruszające prawo wyroku były szybko uchylane,
a wydający je sędziowie pociągani do odpowiedzialności dyscyplinarnej, a w konsekwencji usuwani z zawodu”. Tym jednym zdaniem doktor praw zapowiada zmianę
Konstytucji, prawa ustroju sądów powszechnych i kodeksów postępowań oraz jeszcze daje wytyczne wymiarowi sprawiedliwości (były takie). Interpretacja praworządności nie zna więc granic. Można współczuć nauczycielom prawa.
ZNOWU O POŁĄCZENIU SAMORZĄDÓW RADCOWSKIEGO I ADWOKACKIEGO (POWRÓT DO DYSKUSJI?)
W „Rzeczpospolitej” z 3 listopada 2020 r. znajdziemy zapis z debaty „Adwokat,
radca prawny. Razem czy osobno”. Podniesiono wszystkie znane od dawna argumenty i kolejny raz okazało się, że można być „za a nawet przeciw”. Wiele lat temu
angażowałem nasz samorząd do rozważenia takiego połączenia. Bezskutecznie. Nie
dziwię się więc stanowiskom dyskutantów, skoro wszystkim jest dobrze, a „ziobrowy”
miecz Damoklesa jeszcze nie opadł. Czekajmy do następnego razu.
OBYCZAJE PARLAMENTARNE
Nowo powołany wiceminister zdrowia o ministrze zdrowia (już byłym): „My jako
przedstawiciele rządu solidaryzujemy się z Panem Ministrem Szumowskim”. Poseł
Hoc w czerwcu: „Panie Ministrze, nasz bohaterze, ikono skutecznej walki z koronawirusem. Dziękuję za Pana zmęczone oczy”.
Zwyczajny Poseł (choć doktor praw) do posłanki Nowackiej na Sali Sejmowej: „Takiej hołoty chamskiej to jeszcze nikt nie widział w tym sejmie”. Przebija to jego „mordy zdradzieckie”.
Było też o „hucpie”, „chamstwie” (Gliński, Czarnek). A inny doktor praw – poseł
popierał kandydaturę A. Dudy, argumentem, iż ten: „gwarantuje, że małżeństwem
nie stanie się związek jednego pana z kozą”.
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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Dla nabrania historycznego dystansu do tych „skrzydlatych słów” polecam książkę A. Bocheńskiego „Z dziejów głupoty w Polsce”.
Z ORZECZNICTWA
Odnotujmy, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż obszerna rządowa nowelizacja kodeksu karnego jest niekonstytucyjna (sprawę do TK skierował prezydent, ale nie z powodu zaostrzenia prawa lecz z uwagi na nieregulaminowy i niekonstytucyjny tryb prac sejmowych). Natomiast RPO uznał, że ostrość niektórych
kar nie jest wymierzaniem sprawiedliwości tylko represją. W sprawie tej nowelizacji
do prezydenta zaapelowało o jego veto 158 karnistów. Trzeba też odnotować, że Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł kiedyś, że bezwzględne dożywocie (bez
możliwości warunkowego zwolnienia) jest „ukrytą karą śmierci”.
Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że Pierwszy Poseł ma przeprosić Radosława
Sikorskiego za podanie nieprawdziwej informacji o „smoleńskiej” zdradzie dyplomatycznej. Przeprosił?
Izba Pracy SN nie rozstrzygnęła sprawy wniesionej przez Stowarzyszenia „Iusticia”
i „Themis” o ustalenie, że nowo powołani sędziowie nie pozostają w stosunku
służbowym z uwagi na powołanie ich na wniosek nowej upolitycznionej Krajowej
Rady Sądownictwa. Sprawę skierowano do unijnego Trybunału.
Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął do rozpatrzenia skargi trzech polskich prawników dot. statutu KRS i Izby Dyscyplinarnej SN oraz skargę Sędziego
Żurka dot. jego kadencji w KRS.
Rzecznik Dyscyplinarny nie wszczął postępowania w sprawie sędziów krakowskich, którzy rozwiesili na terenie sądu plakaty w obronie sędziego Juszczyszyna. Zrobi to Minister Sprawiedliwości.
TK we wrześniu br. po raz szósty przesunął termin ogłoszenia wyroku w sprawie
ustawy dezubekizacyjnej (emerytury). Blokuje to ewentualne zwrócenie się do
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Spełniło się więc na razie pół przysłowia
„sąd nie rychliwy…”.
KRÓTKO
Poprzednio pisałem o wyroku na „młodego” Śpiewaka za zniesławienie córki ministra Ćwiąkalskiego. Prezydent go ułaskawił.
RPO oczekuje od Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratury wskazania powodu
postępowania prowadzonego przeciwko prezesowi stowarzyszenia Lex Super
Omnia – skoro prokurator tak jak każdy obywatel ma konstytucyjne prawo swobody wypowiedzi.
TVP nie uzyskała wyroku zobowiązującego A. Bodnara (RPO), do przeproszenia za
użycie określenia „mowa nienawiści” w związku z zabójstwem Adamowicza.
Zarzuty stawiane byłemu ministrowi S. Nowakowi, oparte na podsłuchu, przypo28
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minają nam o milczeniu władz związanym z podnoszonym przez RPO niepokojem
dotyczącym zakupu systemu Pegasus, który może być używany również do niekontrolowanej inwigilacji prawnika w procesie. (o tym systemie już pisałem).
W europejskim rankingu równouprawnienia (badanie prawodawstwa i stosowania prawa) Polska zajęła ostatnie miejsce wśród krajów UE (Malta 89%, Belgia
73%, Polska 16%).
Jest nowy urząd – Pełnomocnik Rządu ds. Praw Człowieka (jest nim współpracownik ministra Ziobry) Czy możemy oczekiwać dublowania kolejnych
urzędów? (przecież mieliśmy już dwa rządu w Warszawie i w Londynie).
Bardzo niefortunne jest używanie w wypowiedziach dla mediów określenia
„TK Prezes Przyłębskiej”. Szkodzi to powszechnie potrzebnemu autorytetowi
Trybunału i rozumieniu jego konstytucyjnego znaczenia. A poza tym mimochodem podnosi rangę tej osoby.
Słynny już Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego P. Czarnek – konstytucjonalista i dr hab. na prawie pewnie pracuje nad zawartością antologii zawierającej jego zdumiewające wypowiedzi. W tej rubryce nie zasługują na przytoczenie
Profesor Strzembosz powiedział w telewizji: „Nie będę się zajmował wypowiedziami
Ministra Czarnka”.
Głośne sprawy uchwał o strefach wolnych od LGBT zostały zaskarżone przez
RPO do NSA. Podnoszono ich nieważność, ponieważ są dyskryminujące, sprzeczne
z konstytucją, zasadą równości wobec prawa, krzywdzące i stwarzające poczucie
zagrożenia. Do ich unieważnienia wezwał w grudniu 2019 roku Parlament
Europejski. Sądy NSA w Gliwicach i Radomiu orzekły ich nieważność, a Prokurator
Krajowy, oczywiście, złożył od nich skargę kasacyjną w obronie prawa wspólnoty
samorządowej do wyrażania „poglądów o wartościach”. (sic)
Nasza koleżanka Maria Ślązak została ponownie wybrana prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL.
LEKTURY
W Palestrze nr 5 z 2020 znajdziemy wiele pozycji dotyczących również naszego zawodu.
M.in. Safian o prawie do skutecznej ochrony sądowej w świetle wyrok TSUE
z 19.11.2019 r. (nie można sądowi zakazać badania również wad procedury nominacyjnej sędziów); E. Łętowska o dialogu TSUE z krajowym wymiarem sprawiedliwości
(pytania prejudycjalne); S. Wronkowska-Jaśkiewicz o politycznych, a nie kompetencyjnych sporach Sejmu, SN i Prezydenta; M. Szpunar o stosowaniu prawa UE przed
sądami krajowymi (bezpośredni skutek, zasada pierwszeństwa, autonomia proceduralna); M. Wrzołek-Romańczuk o statusie sędziego powołanego po rekomendacji neo-KRS i po wyroku TSUE oraz uchwale III izb SN; K. Szczepanowska-Kozłowska
o prawie do bezstronnego sądu w związku z ww. wyrokiem TSUE; A. Kappes i J.
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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Skrzydło o statusie neo-sędziów wg. uchwały III izb SN.
Na E-Palestrze o cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości, cyfrowej kancelarii, zdalnej
współpracy z klientem, spotkaniach online oraz artykuł prof. Kardasa o gwarancji niezależności prawników.
W Wydawnictwie Kleos znajdziemy e-book o systemie do zarządzania kancelarią.
„Czasem trzeba powiedzieć NIE” – rozmowy z M. Gersdorf – Wolters Kluwer 2020.
A szczególną uwagę kierujemy na książkę naszego kolegi T. Pietrzykowskiego (współautorka A. Budzanowska) – „Wokół procesu Dreyfusa jednostka, ideologia, polityka”.
CYTAT NA KONIEC RUBRYKI
Na pytanie: po czym poznać rozum, zdolności i mistrzostwo? „ojciec pustyni”
Abba Hilarion odpowiedział: „Jeśli wiesz co czynić – jesteś rozumny; gdy wiesz
jak to czynić – jesteś zdolny; dokonanie czynu jest mistrzostwem”.
Ostrzegł też, że: „nie łatwo mi zobaczyć co jest moim obowiązkiem. To jednak jest proste – to na co najmniej mam ochotę”.
Znany nam już Lord Mansfield w omawianej już książce prof. Zajdla napisał: „Nic
nie jest bardziej pożądane dla sądu niż precyzja, a dla stron – niż zwięzłość”.
Postępowanie jego zdaniem musi być sensowne i logiczne. Gdy adwokat zbyt długo
i czasami bez większego sensu perorował na sali sądowej – Lord demonstracyjnie
otwierał gazetę i zagłębiał się w lekturę; raz na jakiś czas podnosząc tylko wzrok z sarkastycznym pytaniem: „Czy Pan już skończył, sir?”
LIST AUTORA RUBRYKI DO SIEBIE SAMEGO (WYJĄTKOWO)
Dziękuję koleżankom i kolegom z wielu izb, z którymi miałem zaszczyt współpracować przez kilkadziesiąt lat, a którzy zorganizowali w Katowicach spotkanie z okazji mojego 80-lecia. Koledze dziekanowi naszej izby dziękuję za przysłane życzenia i kwiaty.
Moje podziękowania wzmacniam cytatem z „Humoru Ojców Pustyni” (ruchu
pustelniczego w Egipcie w III/IV n.e.):
„Starzec, dręczony melancholią przez diabła powiedział do innego starca
– jakże smutną rzeczą jest starzenie! Czyżby? – usłyszał w odpowiedzi. Przecież
to jedyny sposób aby żyć długo”
Zenon Klatka
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Status osób powołanych na urząd
sędziego w wyniku rekomendacji nowej
KRS z perspektywy Konstytucji RP
i prawa europejskiego

Jacek Barcik
dr hab. prof. UŚ

Celem artykułu jest analiza statusu prawnego osób powołanych do orzekania z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa (dalej: KRS) oraz skutków prawnych orzeczeń
przez nich wydanych. Analiza prowadzona będzie ze szczególnym uwzględnieniem standardu Konstytucji1 RP oraz zobowiązań międzynarodowych państwa polskiego, wynikających z prawa europejskiego, rozumianego szeroko zarówno jako prawo Rady Europy, jak
i Unii Europejskiej. Ustalenie statusu takich osób służyć będzie wskazaniu roli i możliwości
pełnomocników procesowych występujących przed sądem w składzie którego zasiadają
nominaci neoKRS. Kanwą do rozważań jest postanowienie Sądu Najwyższego (dalej: SN)
z dnia 13 lipca 2020 r. (sygn. akt II CSK 581/19), jednak nie jest to pogłębiona glosa do tego
postanowienia (pominięte zostaną materialne aspekty sprawy), a zbiór krytycznych uwag
wskazujących na wadliwość składu orzekającego złożonego z nominatów neoKRS.
1. Opis stanu sprawy
Rozważania poprzedzić należy przybliżeniem stanu sprawy zakończonej postanowieniem SN z dnia 13 lipca 2020 r. (sygn. akt II CSK 581/19). Będzie to opis niewyczerpujący i zwięzły, wskazujący jedynie na najistotniejsze problemy w kontekście celu artykułu.
Szersze omawianie stanu faktycznie nie wydaje się potrzebne. Postanowienie zostało
wydane w jednoosobowym składzie przez SSN Tomasza Szanciło i dotyczyło odmówienia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej. Skargę kasacyjną od postanowienia
Sądu Okręgowego w K. (nazwa miejscowości nie została wskazana w postanowieniu)
1

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze

zm.).
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z dnia 26 lipca 2019 r. złożył wnioskodawca M. (dane zanonimizowane) z siedzibą w R. Księstwo Liechtenstein, obecnie M. w likwidacji z siedzibą w R. - Księstwo Liechtenstein
przy uczestnictwie R. K. - S. Sprawa dotyczyła dokonania wpisu hipoteki przymusowej
kaucyjnej łącznej w kwocie 27.958 907,50 zł w dziale IV księgi wieczystej. Co kluczowe
dla sprawy, wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania skarżący oparł na przesłankach uregulowanych w art. 3989 § 1 pkt 1 i 3 kodeksu postępowania cywilnego2 (dalej: k.p.c.), wskazując, że w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne polegające na
konieczności zbadania, czy osoby powołane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w następstwie procedury zainicjowanej obwieszczeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja
2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym (M. P. z 2018 r. poz. 633)
są osobami uprawnionymi do orzekania w SN. Ponadto wnioskodawca wskazał, że skarga kasacyjna powinna być rozpoznana również z uwagi na nieważność postępowania
(art. 379 pkt 4 k.p.c.), z uwagi na wydanie w sprawie postanowienia z dnia 18 kwietnia
2019 r. (II CSK 137/18) przez osoby niebędące sędziami. Wedle skarżącego, to postanowienie zostało wydane przez sędziów SN powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej do pełnienia urzędu na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego w następstwie
procedury zainicjowanej ww. obwieszczeniem, a zachodzą uzasadnione wątpliwości co
do tego, czy osoby te są sędziami SN wynikające z: 1) wydania ww. obwieszczenia bez
kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów, 2) ukształtowania składu osobowego KRS w wyniku wyboru przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej piętnastu sędziów w trybie określonym
przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 3 z późn. zm.), co skutkuje możliwością naruszenia - wynikającego z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
(Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) - prawa do sądu ustanowionego ustawą, polegającego
na powołaniu na urząd sędziego w wyniku procedury obarczonej naruszeniem prawa.
SN dokonał oceny skargi kasacyjnej w ramach instytucji tzw. przedsądu, przewidzianej
w art. 3989 k.p.c., w ramach której Sąd Najwyższy dokonuje wstępnej oceny skargi kasacyjnej. Ten etap postępowania przed SN jest ograniczony wyłącznie do zbadania przesłanek
przewidzianych w art. 3989 § 1 pkt 1-4 k.p.c., nie zaś merytorycznej oceny skargi kasacyjnej. W razie spełnienia co najmniej jednej z tych przesłanek, przyjęcie skargi kasacyjnej do
rozpoznania jest usprawiedliwione. Na podstawie przeprowadzonej oceny, SN w swoim
postanowieniu błędnie stwierdził, że w sprawie nie występowała nieważność postępowania, jak również potrzeba wyjaśnienia istotnego zagadnienia prawnego, nienależnie
od tego, że skarżący nie zarzucał, aby zachodziła nieważność w toku postępowania przed
Sądem II instancji, co samo w sobie, zdaniem SN powodowało nieskuteczność podniesionego zarzutu.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1575, 1578).
2
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Z uzasadnienia postanowienia wyłania się podstawowy problem w sprawie, jakim
jest kwestia statusu osób orzekających w SN i powołanych wskutek rekomendacji nowej
KRS. Ponieważ jednak KRS uczestniczy w procedurze nominacyjnej osób zasiadających
w sądach powszechnych, problem ten ma znacznie szerszy charakter i dotyczy w istocie
wszystkich osób zasiadających w składach sędziowskich w sądach powszechnych, a powołanych na urząd z rekomendacji neoKRS. Na tle tego podstawowego problemu pojawiają się trzy pytania: czy kwestia udziału w rozstrzyganiu sprawy takich osób stanowi
istotne zagadnienie prawne uzasadniające przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania; czy
powoduje to potrzebę wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości
lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów oraz; czy powoduje nieważność
postępowania. Należy zaznaczyć, że wydający postanowienie sędzia T. Szanciło także jest
osobą, która została powołana do SN na wniosek neoKRS.
2. Czy osoba powołana z rekomendacji nowej KRS jest sędzią?
Zgodnie z art. 179 Konstytucji RP „Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (…)”. Przepis ten konstruuje dwa
kumulatywne warunki zgodnego z prawem aktu powołania sędziego. Pierwszym jest
wniosek KRS, czyli organu, który musi spełniać wymogi art. 187 Konstytucji RP, związane
z jego składem. Wniosek taki powinien mieć podstawowe znaczenie, zaś drugi z elementów, czyli akt powołania przez Prezydenta RP, mimo, że jest to prerogatywa głowy
państwa (tj. nie wymaga kontrasygnaty ze strony Prezesa Rady Ministrów) powinien
mieć znaczenie formalne. Zauważyć można, że Komisja Wenecka Rady Europy w swoich
opiniach i raportach wskazywała, że dopuszczalne jest wprawdzie powierzenie głowie
państwa wykonywania aktu powołania nowych sędziów, ale pod warunkiem, że podstawowa rola w tym procesie będzie należała do niezależnego organu sędziowskiego3. W
takim układzie udział głowy państwa miałby sprowadzać się do charakteru ceremonialnego, jedynie formalizującego decyzje podjęte przez organ sędziowski4 (w Polsce KRS).
Zatem udział głowy państwa jest dopuszczalny do granic, w których jest on związany
decyzjami organu samorządu sędziowskiego5.
Problem w rozpatrywanym przypadku polega na tym, że ani akty powołania sędziów
SN, ani też akty powołania sędziów w sądach powszechnych dokonane na wniosek neoKRS nie spełniają wymogów normy art. 179 Konstytucji RP. Wynika to z podstawowej
przyczyny jaką jest wadliwy skład nowej KRS, niezgodny z art. 187 Konstytucji RP. Powoduje on, że neo KRS nie ma kompetencji do prowadzenia postępowań w sprawie
CDL-AD(2007)028, Report on Judicial Appointments by the Venice Commission, §§2-3, 59,
12-17, 25.
4
CDL-AD(2013)034, Opinion on proposals amending the draft law on the amendments to
the constitution to strengthen the independence of judges of Ukraine, §16; CDL-AD(2013)010,
Opinion on the Draft New Constitution of Iceland, § 137.
5
Jw.
3
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nominacji sędziowskich i podejmowania uchwał w tym zakresie. Do ważności uchwał
Rady niezbędne jest bowiem jej należyte obsadzenie. Aby KRS mogła realizować swoje
konstytucyjne zadanie i stać na straży niezależności sądownictwa oraz niezawisłości sędziowskiej, winna być ukształtowana w zgodzie z przepisami art. 187 ust. 1 Konstytucji
RP, w szczególności w zw. z art. 10, art. 173, art. 178 ust. 1, art. 179 i art. 186 Konstytucji
RP. Zmiany ustawy o KRS dokonane ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.
3), spowodowały w szczególności, że wybór obecnego składu KRS został dokonany z
naruszeniem konstytucyjnych zasad podziału i równowagi władz (art. 10 Konstytucji RP)
oraz niezależności sądownictwa (art. 173 Konstytucji RP). Zasada trójpodziału władzy wynikająca z art. 10 Konstytucji RP powoduje, że sędziowska większość w KRS (15 sędziów
zgodnie z art. 187 ust. 1 pkt. 2 Konstytucji RP) powinna zostać wskazana i wybrana przez
samo środowisko sędziowskie, reprezentujące odrębną władzę sądowniczą. Tymczasem
rządząca większość parlamentarna, stosując niedopuszczalną izolowaną wykładnię art.
187 Konstytucji RP, sprzeczną z jego celem w świetle aksjologii Konstytucji RP, dokonała
wyboru tych kandydatów. Zastosowano przy tym dwustopniową, całkowicie upolitycznioną procedurę. Najpierw kandydaci na członka KRS byli zgłaszani Marszałkowi Sejmu,
a następnie spośród zgłoszonych kandydatów kluby poselskie miały wskazywać kandydatów na członków KRS. Nawet jednak ta procedura przewidziana w art. 11a-11d ustawy
o KRS została złamana. Wbrew art. 11d ustawy o KRS kandydatury sędziów do neoKRS
zostały wskazane przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwość, czyli podmiot o charakterze nietożsamym z uprawnionym w świetle prawa klubem poselskim, a tym samym
nieposiadający kompetencji w przedmiotowym zakresie. Po dwóch latach od dokonania wyboru wyszła na jaw dodatkowa okoliczność potwierdzająca nielegalność neoKRS
Zgodnie bowiem z art. 11a ust. 2 pkt. 2 ustawy o KRS do zgłaszania kandydata na członka
KRS uprawniona była grupa co najmniej dwudziestu pięciu sędziów, z wyłączeniem sędziów w stanie spoczynku. Oznaczało to, że każdy kandydat do KRS musiał przedłożyć
listę poparcia z podpisami co najmniej dwudziestu pięciu sędziów. W innym przypadku
zgłoszenie nie spełniałoby wymogów ustawowych, w związku z czym nie powinno zostać przyjęte. W przypadku wybranego do neoKRS kandydata SSR M. Nawackiego listę
poparcia podpisało 28 sędziów (w tym kandydat podpisał się sam pod własną kandydaturą, co jest głęboko wątpliwe etycznie), jednak czwórka sędziów którzy początkowo
złożyli swoje podpisy pod wykazem poparcia, następnie je wycofało (SSR Anna Pałasz,
SSR Krzysztof Bieńkowski, SSR Katarzyna Zabuska, SSR Joanna Urlińska). Fakt wycofania
podpisów ujawnili we wspólnym oświadczeniu wydanym na prośbę Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” i powszechnie dostępnym na stronie internetowej SSP „Iustitia”.
Co bardzo ważne w sprawie, z oświadczenia jednoznacznie wynika, że w dniu 24 stycznia
2018 r. w godzinach przedpołudniowych (a zatem jeszcze przed formalnym zgłoszeniem
kandydatury M. Nawackiego Marszałkowi Sejmu co nastąpiło 24 stycznia 2018 r. o godz.
15.50 (o czym świadczy adnotacja i pieczątka Wydziału Podawczego Kancelarii Sejmu na
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zgłoszeniu sędziego Nawackiego – pismo MK-173-45/12/18), wręczono sędziemu Nawackiemu pisemne oświadczenie o cofnięciu poparcia dla jego kandydatury przez czterech
sędziów. Co więcej, sędzia M. Nawacki doręczenie tego oświadczenia potwierdził własnoręcznym podpisem. Podkreślić należy, że wycofanie podpisów poparcia nastąpiło nie po
oficjalnym złożeniu kandydatury M. Nawackiego Marszałkowi Sejmu (wycofywanie podpisów poparcie w takich okolicznościach może budzić wątpliwości prawne), ale przed
formalnym złożeniem kandydatury M. Nawackiego Marszałkowi Sejmu. W omawianej
sytuacji możliwość wycofania podpisów jest niepodważalna i nie budzi wątpliwości. Po
wycofaniu czterech podpisów, na wykazie poparcia dla kandydatury M. Nawackiego do
KRS pozostały 24 podpisy sędziów (w tym jego samego). Oznacza to, że nie spełniał formalnych wymogów ustawowych koniecznych do zgłoszenia jego kandydatury (wymóg
uzyskania 25 podpisów sędziów). Co niezwykle istotne, zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o
KRS, członkowie KRS byli wybrani w jednej uchwale wspólnie – na wspólną czteroletnią
kadencję. Wśród wybranych członków KRS znalazł się także niespełniający wymogów
SRR Maciej Nawacki. Wspólny, zbiorowy wybór członków neoKRS oznacza, że uchybienie
dotyczące jednego kandydata rozciąga się na całą wspólną listę wybranych członków
neoKRS. Oznacza to, że nowa KRS nie mogła się legalnie ukonstytuować. Zgodnie bowiem z art. 9a ust. 3 zd. 2 ustawy o KRS: „Członkowie Rady poprzedniej kadencji pełnią
swoje funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji nowych członków Rady”. Skoro zaś
nowych członków KRS wybrano wadliwie, zatem nowa kadencja jeszcze się nie rozpoczęła.
Reasumując, wybór obecnego składu KRS został dokonany z naruszeniem Konstytucji oraz ustawy o KRS, a zatem jest obarczony wadą prawną. W rezultacie, w związku z
wadliwością wyboru, sędziowska część Rady, tj. wybrani do neoKRS sędziowie, nie posiadają statusu członków Rady. W efekcie neoKRS oraz jej członkowie nie są uprawnieni do
udziału w postępowaniach nominacyjnych sędziów, w tym do podejmowania uchwał
w tym zakresie. Akty wydane w tym zakresie powinny być uznane za nieważne, na co
wskazuje brzmienie 156 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z
nim decyzja podpisana przez osobę nieupoważnioną do jej wydania w imieniu organu
dotknięta jest wadą nieważności, przy czym taką wadę decyzji kwalifikuje się jako naruszenie przepisów o właściwości lub rażące naruszenie prawa bądź jako wydanie aktu bez
podstawy prawnej (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.).
W analizowanym postanowieniu SN z dnia 13 lipca 2020 r. (sygn. akt II CSK 581/19), sędzia Szanciło orzekający niejako we własnej sprawie jednoznacznie stoi na stanowisku, że
realizacja prerogatywy Prezydenta RP wyrażającej się w akcie powołania sędziów „wieńczy procedurę kwalifikacyjną” i „ jest niepodważalna”. W jego formalistycznej optyce „sędzią niezawisłym jest ten, który z uwagi na ustrojowy mechanizm jego powołania nie jest
uzależniony od ewentualnych prób podważania jego inwestytury przez kogokolwiek.
Jej weryfikacja nie jest możliwa (…)”. W ten sposób akt Prezydenta niejako konwaliduje
ewentualne naruszenie procedury nominacyjnej. Taka wykładnia jest jednak oczywiście
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach

35

PRAWO

sprzeczna z art. 179 Konstytucji RP. Prawdą jest, że prerogatywa Prezydenta RP dotycząca
powoływania sędziów jest jego osobistym uprawnieniem, jednak co dawniej podkreślał
Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie: „Przypisywanie prerogatywom prezydenckim charakteru aktów uprawniających głowę państwa do podejmowania określonych
działań w sposób całkowicie autonomiczny, uzależniony wyłącznie od swobodnego uznania Prezydenta, pozostaje w sprzeczności z podstawowymi założeniami ustroju państwa opierającego się na podziale i równowadze władz (art. 10 ust. 1 Konstytucji) oraz zasadzie legalizmu (art. 7 Konstytucji). W tym kontekście nie można uprawnień Prezydenta
związanych z wydawaniem aktów urzędowych określonych w art. 144 ust. 3 Konstytucji
postrzegać jako swoistej sfery władzy dyskrecjonalnej głowy państwa”6. O ile zatem nie ma
organu, który mógłby odwrócić akt urzędowy Prezydenta RP, tj, spowodawać nieważność nominacji na urząd sędziowski, o tyle akty te wydawane na wniosek neoKRS są dotknięte zarówno
wadą formalną, jak i materialną.
Próbę weryfikacji powyższego stanu podjęły trzy połączone składy Izb SN (Cywilnej, Karnej

oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) w uchwale z dnia 23 stycznia 2020 r. (BSA I-41101/20). Uchwała zmierzała do rozstrzygnięcia rozbieżności w wykładni prawa występującej
w orzecznictwie SN. Stwierdzono w niej, że:
1. Nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność
składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy,
gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego SN na wniosek
neoKRS. Istotna jest tu jednak cezura czasowa, gdyż wykładnia taka nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez SN przed dniem podjęcia uchwały (23.01.2020 r.) oraz
do orzeczeń, które zostaną wydane w toczących się w tym dniu postępowaniach na
podstawie k.p.k. przed danym składem sądu. To ograniczenie czasowe nie ma jednak
zastosowania do orzeczeń wydanych z udziałem sędziów Izby Dyscyplinarnej SN, bez
względu na datę wydania tych orzeczeń.
2. Nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy
w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego w sądzie powszechnym
albo wojskowym na wniosek neoKRS, jeżeli wadliwość procesu powoływania prowadzi,
w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności w
rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej
oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Zwraca uwagę, że uchwała inaczej potraktowała orzeczenia wydawane przez SN , a
inaczej wydawane przez pozostałe sądy. W przypadku rozstrzygnięć z udziałem osób
nominowanych przez neoKRS, i wydawanych przez SN po 23.01.2020 r. zawsze ma nastąpić efekt z art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. (nienależyta obsada sądu skutkująca bezwzględną
6
Wyrok TK z 3 grudnia 2015 r., sygn. K 34/15. Podobnie zob. wyroki TK: z 18 stycznia 2012 r.,
sygn. Kp 5/09, oraz z 13 listopada 2013 r., sygn. P 25/12.
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przyczyną uchylenia orzeczenia) albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. (skutkująca nieważnością postępowania). Wyjątek dotyczy
Izby Dyscyplinarnej SN, gdyż jej rozstrzygnięcia, nawet wydane przed 23.01.2020 r. zawsze
będą podlegać powyższym skutkom. W przypadku nowszych rozstrzygnięć pozostałych sądów, nie występuje taki automatyzm. Każdorazowo, na gruncie konkretnej sprawy
(ad casum) z udziałem w składzie sądzącym osoby nominowanej przez neoKRS należy
badać, czy wadliwość procesu powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach,
do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności przez konkretną osobę zasiadającą
w składzie sądzącym.
W sprawie zakończonym komentowanym postanowieniem SN z dnia 13 lipca 2020 r.
(sygn. akt II CSK 581/19) przywołana uchwała ma ograniczone zastosowanie. Kwestionowane bowiem w skardze kasacyjnej postanowienie SN zostało wydane w dniu 18 kwietnia 2019 r., a więc przed datą 23 stycznia br., wskazaną w uchwale jako cezura czasowa
od której orzeczenia SN wydane z udziałem osób powołanych z nominacji neoKRS są
uznawane za wydane w sytuacji sprzeczności składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. Okoliczność ta wyklucza automatyzm w uznawaniu przesłanki z art. 379 pkt 4 k.p.c., wbrew jednak temu co napisał w uzasadnieniu postanowienia
sędzia Szanciło nie wyklucza to indywidualnego (na gruncie) każdej konkretnej sprawy
rozstrzygniętej przed 23 stycznia 2020 r. badania w stosunku dodanego sędziego, czy
spełnia on przesłanki niezależności, niezawisłości i bezstronności. Dla wyłączenia możliwości takiego badania sędzia Szanciło przywołuje w uzasadnieniu postanowienia trzy
rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego.
Po pierwsze, wyrok TK z dnia 20 kwietnia 2020 r. (U 2/20, M.P. z 2020 r., poz. 376), w
którym TK orzekł, że powyższa uchwała połączonych Izb SN (Cywilnej, Karnej oraz Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych) z dnia 23 stycznia 2020 r. (BSA I-4110-1/20) jest niezgodna z:
a) art. 179, art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 183 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 7 i art. 2 Konstytucji RP; b) b) art. 2 i art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz.
864)30 z późn. zm.), c) art. 6 ust. 1 EKPC. Podkreślić należy, że TK działał ulta vires (poza zakresem swojej kognicji), gdyż żaden przepis Konstytucji RP (w tym art. 188 Konstytucji) nie
daje mu kompetencji do oceny godności z Konstytucją RP uchwał Sądu Najwyższego.
TK działając bezprawnie, naruszył także autonomię instytucjonalną SN. Ponadto, żaden
przepis prawa nie upoważnia TK do badania zgodności uchwał (nawet nie aktów prawa
powszechnie obowiązującego) z traktatami europejskimi. Zgodnie z zasadą autonomii
sądowej UE do interpretowania norm prawa UE właściwy jest Trybunał Sprawiedliwości
UE (TSUE).
Po drugie, sędzia Szanciło powołuje się na postanowienie TK z dnia 21 kwietnia
2020 r. (Kpt 1/20) , w którym TK miał rozstrzygnąć rzekomy spór kompetencyjny pomiędzy SN a Sejmem RP w ten sposób, że: a) na podstawie art. 179 w związku z art. 144
ust. 3 pkt 17 Konstytucji RP, powołanie sędziego jest wyłączną kompetencją Prezydenta
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RP, którą wykonuje na wniosek KRS osobiście, definitywnie, bez udziału i ingerencji SN,
b) art. 183 Konstytucji RP nie przewiduje dla SN kompetencji do sprawowania przez ten
organ nadzoru nad wykonywaniem przez Prezydenta RP kompetencji w zakresie powoływania sędziów, w tym dokonywania wiążącej wykładni przepisów prowadzącej do
określenia warunków skuteczności jej wykonywania przez Prezydenta RP .TK uznał także,
że SN nie ma kompetencji do dokonywania prawotwórczej wykładni przepisów prawa,
prowadzącej do zmiany stanu normatywnego w sferze ustroju i organizacji wymiaru
sprawiedliwości, dokonywanej w drodze uchwały, która to kompetencja jest zastrzeżona
dla ustawodawcy. Powyższe postanowienie TK zostało poprzedzone wydanym w sprawie Kpt 1/20 w dniu 28 stycznia 2020 r. postanowieniem zabezpieczającym TK. Trybunał
postanowił: 1) wstrzymać wykonywanie przez SN kompetencji do wydawania uchwał,
jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym, międzynarodowym oraz orzecznictwem sądów międzynarodowych (...); 2) wstrzymać stosowanie, od dnia jej wydania,
uchwały składu połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. (...)”. Oba postawienia TK wydane w sprawie Kpt
1/20 są rażącym przykładem ekscesu orzeczniczego (tj. naruszenia Konstytucji RP przez
TK poprzez działanie ultra vires, czyli poza zakresem swojej kognicji). Świadczą o tym następujące argumenty:
1) w świetle art. 188 Konstytucji RP TK nie ma kognicji do badania zgodności z prawem uchwał SN, nawet tych, którym nadano moc zasady prawnej. Wprawdzie art. 188
pkt. 3 Konstytucji RP przyznaje TK kompetencję do orzekania „w sprawach zgodności
przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami”, ale uchwała SN nie jest aktem
stanowienia prawa, a jedynie aktem stosowania prawa, związanym z jego interpretacją.
Nie podlega więc kognicji TK. Trybunał wykroczył zatem poza przypisane mu konstytucyjnie kompetencje. Należy zauważyć, nie zrobił tego po raz pierwszy. Równie krytycznie
oceniam bowiem wyrok TK z 27.10.2010 r. (sygn. akt K 10/08), w którym TK przypisał sobie
kompetencję do oceny zgodności z prawem uchwał interpretacyjnych SN (TK stwierdził
wówczas: „W konsekwencji należy uznać, że przedmiotem kontroli konstytucyjnej może
być także treść normatywna, jaką w przepisie prawa pomieściła uchwała Sądu Najwyższego mająca walor zasady prawnej. Ponadto w przypadku kontroli abstrakcyjnej, jak i
kontroli w trybie pytania prawnego nie jest wymagane, aby wykładnia SN wpisana do
księgi zasad prawnych była wiążąca i wymagała jednolitej praktyki z punktu widzenia
formalnego od wszystkich organów stosujących prawo”). Tego rodzaju podejście stanowi przykład zastosowania niedopuszczalnej „pełzającej jurysdykcji” TK. Podzielam zdania
odrębne do wspomnianego wyroku (za który cenę płacimy dzisiaj) złożone przez sędziów TK: S. Biernata, E. Łętowską, A. Jamroza, M. Mazurkiewicza, M. Wyrzykowskiego B.
Zdziennickiego. Sędzia Biernat słusznie wskazał wówczas: „wyrok Trybunału, do którego
składam zdanie odrębne, oznacza zwrot w dotychczasowym orzecznictwie w niekorzystnym kierunku. Stanowisko Trybunału otwiera bowiem drogę do pośredniego za38
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skarżania do niego wszystkich uchwał Sądu Najwyższego wydanych w powiększonych
składach, a zwłaszcza uchwał wpisanych do księgi zasad prawnych, jak również uchwał
powiększonych składów Naczelnego Sądu Administracyjnego, niemal bezpośrednio po
ich podjęciu. Gdyby tak się stało, oznaczałoby to niedopuszczalne w świetle Konstytucji,
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i dotychczasowego orzecznictwa Trybunału rozszerzenie jego kompetencji i zatarcia granic między kontrolą stanowienia i stosowania prawa.
Byłoby to równie niepożądane jak pozbawianie lub ograniczanie skuteczności orzeczeń
Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Najwyższy”. Sędzia E. Łętowska konkludowała:
„Kontrola konstytucyjności ma służyć oczyszczaniu systemu prawnego z norm (przepisów) niekonstytucyjnych z uwagi na hierarchiczną sprzeczność. Tego celu adresowany
do SN wyrok nie spełnia. Wyrok, do którego zgłaszam zdanie odrębne, niczego z obrotu
prawnego nie eliminuje. Nie służy dialogowi i współpracy sądów, obejmując pozorem
kontroli konstytucyjności norm akt takiej kontroli niepodlegający. Wyrok, do którego składam zdanie odrębne nie może przynieść żadnego praktycznego skutku w sferze norm.
Może oczywiście wpłynąć na praktykę. Nie doprowadzi jednak (bo nie ma ku temu ani
podstaw, ani możliwości) do „derogacji” uchwały SN (...)”. Niestety, jak mawia prof. Łętowska, wyrokowanie jest grą zespołową, co doprowadziło do zapadnięcia wspomnianego,
krytycznie ocenianego wyroku.
2) TK, podobnie w przypadku swojego wyroku z dnia 20 kwietnia 2020 r. (U 2/20, M.P.
z 2020 r., poz. 376), wydając postanowienia w sprawie Kpt 1/20 naruszył autonomię instytucjonalną SN. Zgodnie z art. art. 183 ust. 1 Konstytucji RP, to „Sąd Najwyższy sprawuje
nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania”. SN,
a nie TK (nota bene podzielam pogląd obecny w SN, że TK nie powinien w związku z tym
dysponować prawem wydawania tzw. wyroków interpretacyjnych). Podstawę prawną
działalności SN w przypadku uchwały z 23 stycznia .2020 r. stanowił art. 83 par. 1 ustawy
o SN („Jeżeli w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego ujawnią się rozbieżności w wykładni przepisów prawa będących podstawą
ich orzekania, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego lub Prezes Sądu Najwyższego może,
w celu zapewnienia jednolitości orzecznictwa, przedstawić wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu w składzie 7 sędziów lub innym odpowiednim składzie”). Od strony formalnej celem uchwały SN jest zatem zagadnienie interpretacyjne. Uchwała nie zawiera elementu normatywnego, w tym sensie, że nie przekreśla
(bo nie może - SN nie jest prawodawcą) aktów powołania na stanowiska sędziowskie
osób wyłonionych w konkursach przed neoKRS. Nie kwestionuje także prerogatywy Prezydenta RP do powoływania sędziów. A skoro tak, to:
3) nie było żadnego sporu kompetencyjnego pomiędzy Sejmem a SN oraz między
Prezydentem RP a SN. Przyjęcie całkowicie błędnego założenia o istnieniu takiego sporu
pozwoliło marszałek Sejmu, neoKRS i Prezydentowi powoływać się na art. 86 ustawy o
organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przepis ten stanowi, po pierwsze, że wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie
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postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny. Skoro uchwała SN
ma charakter interpretacyjny i nie narusza sfery legislacji zastrzeżonej dla Parlamentu oraz
prerogatywy Prezydenta do powoływania sędziów, to nie ma żadnego sporu, ergo nie
ma żadnego postępowania, które ulegałoby zawieszeniu. Jeśli jednak przyjąć przeciwne,
jeszcze raz podkreślę, całkowicie błędne założenie o istnienie takiego sporu, to Prezydent
RP byłby zobowiązany na podstawie postanowienia TK z 28 stycznia 2020 r., w świetle art.
86 ww. ustawy do powstrzymania się od powoływania nowych sędziów opiniowanych
przez neoKRS. W przeciwnym wypadku Prezydent RP łamałby prawo i popełniał delikt
konstytucyjny w rozumieniu art. 145 Konstytucji RP.
4) TK kompletnie zignorował fakt, że uchwała SN z 23.01.br. stanowiła wykonanie
wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r. SN zachował się zgodnie z tym, do czego był zobowiązany na podstawie zasad stosowania prawa UE oraz art. 91 Konstytucji RP (zasada
pierwszeństwa stosowania prawa m.in. UE) w zw. z art. 9 Konstytucji RP (obowiązek
przestrzegania zobowiązań międzynarodowego). Redukując rzecz ad absurdum (choć
ten absurd może nam się niestety szybko zmaterializować) TK jest teraz blisko uznania
istnienia „sporu kompetencyjnego” pomiędzy RP a UE. Czy w związku z tym w ramach
zabezpieczenia równie bezprawnie zawiesi stosowanie wyroków TSUE w Polsce? Reasumując, tzw. „postanowienie” zabezpieczające TK (sygn. akt Kpt 1/20 z 28 stycznia 2020 r.
nie miało mocy prawnej. Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 23.01.2020 r., mająca moc zasady prawnej pozostawała i pozostaje (mimo postanowienia TK z dnia 21 kwietnia 2020 r.. Kpt 1/20)
wiążąca i cały czas stosowana w obiegu prawnym.
Po trzecie, sędzia Szanciło w uzasadnieniu komentowanego postanowienia SN z dnia
13 lipca 2020 r. (sygn. akt II CSK 581/19) powołuje się na wyrok TK z dnia 2 czerwca 2020 r.
(P 13/19, Dz. U. z 2020 r. poz. 1017), w którym Trybunał orzekł, że art. 49 § 1 k.p.c. w zakresie,
w jakim dopuszcza rozpoznanie wniosku o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia
okoliczności wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej
Rady Sądownictwa, jest niezgodny z art. 179 Konstytucji RP.
Podkreślić należy, że powoływanie się na powyższe rozstrzygnięcia TK jest także chybione z powodów formalnych. W dwóch z ww. rozstrzygnięć skład TK który je wydał był
nienależycie obsadzony. Zasiadali w nim bowiem tzw. dublerzy, osoby powołane do TK
niezgodnie z prawem.. Zachodziła zatem nienależyta obsada sądu a skoro tak wydane
„orzeczenia” jako dotknięte wadliwością nie mogą wywoływać skutków prawnych. W
związku z powyższym zachodziła nieważność postępowań przed TK w przytoczonych
sprawach, zaś wydane w nich „orzeczenia” mają charakter tzw. sententia non existens – wyroku nieistniejącego. Sądy powszechne w oparciu o rozproszoną kontrolę konstytucyjności prawa powinny odmawiać uznawania ich mocy wiążącej.
W związku z powyższym, wracając do pytania zawartego w tytule tej części artykułu:
czy osoba powołana z rekomendacji nowego KRS jest sędzią? Ponieważ powołanie aktualnej KRS było wadliwe, to ta wadliwość powołania rozciąga się także na osoby rekomen40
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dowane na stanowiska sędziowskie przez neoKRS. Powołanie przez Prezydenta nie może
tego konwalidować, gdyż Prezydent w systemie demokratycznego państwa prawa nie
funkcjonuje jak władca absolutny. Powstaje zatem kluczowe pytanie o status osób powołanych na urząd sędziowski z rekomendacji neoKRS. Możliwe są tu dwie odpowiedzi:
1) uznać in gremio, że nie są oni sędziami. Jest to rozwiązanie logicznie spójne, ale kosztowne dla stabilności systemu prawnego. Efektem jego przyjęcia byłoby bowiem uznanie wydanych przez nich judykatów jako za nieistniejące (sententia non existens). Zastosowanie znalazłby art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. i art. 379 pkt 4 k.p.c. Rozwiązanie takie mogłoby
jednak być wyłącznie przyjęte w drodze regulacji ustawodawczej, zatem jest wyłączone
do zastosowania przez pełnomocników procesowych.
2) uznać, także in gremio że takie osoby są jednak sędziami. Pomimo to, ze względu na wadliwość powołania, tacy sędziowie musieliby się liczyć z tym, że każdorazowo
(ad casum) ich niezależność byłaby kwestionowana przy rozstrzyganiu każdej konkretnej
sprawy. Mimo, że uchwała połączonych izb SN z 23 stycznia 2020 r. nie ma na celu rozstrzygania statusu omawianej grupy osób (to uchwała o sądzie, nie o sędziach), to jednak
w zakresie ważności wydawanych przez nich judykatów idzie w tym kierunku. Dla zastosowania art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo art. 379 pkt 4 k.p.c. wymaga badania, czy wadliwość
procesu powoływania danej osoby, prowadzi w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,
art. 47 KPP UE oraz art. 6 ust. 1 EKPC. Wydaje się, że SN w uchwale poszedł na swoiście
pojmowany pragmatyczny, funkcjonalny kompromis. Już w maju 2020 r. (a więc pół roku
temu) w obiegu funkcjonowało ok. 70 000 orzeczeń wydanych z udziałem osób powołanych z rekomendacji neoKRS. Ich automatyczne wzruszenie powodowałoby konieczność uchylenia wszystkich takich rozstrzygnięć, co odbywałoby się w ramach instancji
odwoławczej. W przypadku orzeczeń prawomocnych należałoby wykorzystać instytucję
wznowienia postępowania. W przypadku toczących się spraw należy wykorzystywać instytucję wyłączenia sędziego (iudex suspectus). Pojawia się tu pole do działania dla pełnomocników procesowych, z którego mogą i powinni korzystać. Oczywiście odrębnym i
trudnym do oceny zagadnieniem jest wykazanie przez pełnomocnika zasadności zarzutu braku niezawisłości i bezstronności w związku z powołaniem na skutek rekomendacji
neoKRS. Nie można powołać się tu tylko ogólnie na wadliwość procedury powoływania,
należy wykazać także dodatkowe okoliczności (przykłady takich okoliczności zawarte są
w obszernym, liczącym 71 stron uzasadnieniu uchwały SN z 23 stycznia 2020 r.). Liczyć się
należy także z tym, że rozstrzygnięcia sądowe w powyższym zakresie nie będą spójne
(niektóre sądy będą uwzględniać zarzuty, a inne nie). Mimo to, powyższe rozwiązanie
wydaje się obecnie jedynym możliwym w praktyce sądowej, wobec braku ingerencji
ustawodawcy. Dla jego uzasadnienia SN w uchwale z 23 stycznia br. powołał się na zasadę zaufania obywatela do państwa. Odwołał się także do stabilności orzeczeń sądowych
jako wartości ustrojowej wymiaru sprawiedliwości. W omawianym przypadku zasada
stabilności orzeczeń sądowych może być utrzymana tylko i wyłącznie ze względu na
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ochronę bezpieczeństwa prawnego podmiotów prywatnych, ochronę jednostkowych
praw i interesów, nie zaś ze względu na ochronę statusu osób wadliwie powołanych na
urząd sędziego.
3. Definicja sądu i sędziego w kontekście prawa do rzetelnego procesu sądowego – wnioski dla pełnomocników procesowych
Rozważanie w tym punkcie należy zacząć od wskazania normy z art. 45 Konstytucji RP.
Gwarantuje ona prawo do sądu, obejmujące także prawo do rozpatrzenie sprawy przez
organ, który musi legitymować się określonymi cechami7. Ich brak powoduje, że organ
ten nie będzie spełniał zakresu treściowego normy art. 45 Konstytucji, zaś „prawo do sądu”
nie będzie zaspokojone. Dla kwalifikacji danego organu jako sadowego decydująca jest
zatem nie jego nazwa, ale charakteryzujące go cechy. Wśród tych konstytutywnych cech
organu sądowego, art. 45 ust. 1 Konstytucji RP wymienia: „właściwość”, „niezależność”,
„bezstronność” i „niezawisłość”. Norma z art. 45 ust. 1 nie ma charakteru normy programowej. Jest to norma samo wykonalna, nadająca się w praktyce sądowej do bezpośredniej
egzekucji. Jest ona bowiem precyzyjna, a jej wykonanie zasadniczo nie zależy od wydania aktów wykonawczych niższego rządu. Takie rozumienie znajduje potwierdzenie w
brzmieniu art. 8 ust. 2 Konstytucji RP, który statuuje zasadę bezpośredniego stosowania
przepisów Konstytucji. A zatem pełnomocnicy procesowi w świetle Konstytucji RP są w
pełni uprawnieni do podnoszenia w toku procesu braku którejkolwiek z przesłanek, jaka
zgodnie z art. 45 Konstytucji powinna cechować organ sądowy.
Norma art. 45 Konstytucji powinna być także interpretowana w ścisłym związku ze
wzmacniającymi ją normami art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji. Zgodnie z pierwszą z
wymienionych norm sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.
Elementem wymogu niezależności są także procedury nominacji sędziowskich, które
powinny uwzględniać i szanować wymóg niezależności. Z kolei, zgodnie z art. 178 ust.
1 „Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji
oraz ustawom”. Zwraca uwagę, że o ile art. 45 i 173 Konstytucji RP odnoszą się do sądów
jako takich, o tyle art. 178 ust. 1 adresowany jest sędziów, tworzących organy sądowe. Prowadzi to do rozróżniania między niezależnością (odnoszoną raczej do sądów jako instytucji) i niezawisłością (związaną z konkretnym sędzią w procesie orzekania). Może zatem
istnieć, niezależny organ sądowy w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji, jednak w jego
ramach konkretny sędzia pozbawiony będzie przymiotu niezawisłości. Może być także
odwrotna sytuacja, w której niezawisły sędzia funkcjonuje w ramach organu, który nie
spełnia już cech niezależności. Zjawisko takie jest jednak właściwe dla państw autorytarnych, a nie demokratycznego państwa prawa.
Art. 45 Konstytucji RP należy także rozpatrywać w kontekście wiążących Polskę zoboP. Grzegorczyk, K. Weitz, Art. 45 [w:] M.Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom . Komentarz.
Art. 1-86, Warszawa 2016, s. 1085-1152.
7
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wiązań międzynarodowych, a zwłaszcza Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (dalej: EKPC)8. Współczesny polski prawnik (w tym co oczywiste pełnomocnik procesowy) funkcjonuje bowiem w multicentrycznym systemie źródeł prawa,
w którym prawo (lub zobowiązanie) może wynikać nie tylko ze źródeł pochodzących
sensu stricte od polskiego prawodawcy. Zgodnie z art. 9 Konstytucji Polska „Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego”. Systematyka konstytucji wskazuje, że ustrojodawca umieszczając ten przepis w rozdziale I (zatytułowanym
„Rzeczpospolita” i zawierającym podstawowe zasady konstytucyjne) uznał zasadę poszanowania prawa międzynarodowego za zasadę konstytucyjną. Stanowi on zarazem
klauzulę generalną, z której wynika nakaz tak bezpośredniego, jak i pośredniego przestrzegania prawa międzynarodowego. Pośrednie stosowanie oznacza ciążący na organach krajowych obowiązek takiej wykładni prawa polskiego, by zapewnić jego zgodność
z zobowiązaniami międzynarodowymi. Artykuł 9 Konstytucji RP stanowi uzasadnienie
dla unormowania w rozdziale III Konstytucji RP („Źródła prawa”) kwestii stosunku prawa
polskiego do prawa międzynarodowego. Artykuł 87 ust. 1 Konstytucji RP stwierdza, że
„źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP są: konstytucja, ustawy, ratyfikowane
umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia”. Zgodnie z art. 91 ust. 1 Konstytucji RP
„ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio
stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy”. Co więcej, art.
91 ust. 3 Konstytucji RP przewiduje, że, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez RP umowy
konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione, jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami. Konkludując,
norma wynikająca z ratyfikowanej umowy międzynarodowej może być skutecznie powoływana przed polskimi organami ochrony prawnej (w tym sądami). Musi jednak mieć
charakter normy samo wykonalnej, tj. takiej, która jest sformułowana jasno i precyzyjnie,
można z niej wywieść prawa lub obowiązki jednostek lub organów państwa, a ponadto
jest sformułowana bezwarunkowo, nie pozostawiając państwu możliwości decydowania o sposobie realizacji umowy. Pokreślić należy, że bezpośrednie stosowanie umów
rozciąga się nie tylko na stosunki (w tym sprawy sądowe) z zakresu państwo – jednostka
(tzw. układ wertykalny występujący m.in. w sprawach karnych, czy administracyjnych), ale
obowiązuje także w stosunkach pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi (układ horyzontalny, typowy dla spraw cywilnych).
Zgodnie z powyższymi uwagami rekonstrukcja treści normy art. 45 ust. 1 Konstytucji
RP powinna być dokonywana z uwzględnieniem wiążących Polskę zobowiązań międzynarodowych. Charakter taki ma zwłaszcza norma art. 6 EKPC, który to artykuł jest zbiorczą
gwarancją prawa do sądu i wynikających stąd gwarancji proceduralnych. Orzekający jego
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie
dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem
nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).
8
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podstawie Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) wielokrotnie podkreślał znaczenie
tego prawa9.
Pojęcie „sądu” zostało sprecyzowane orzecznictwem ETPC. Zasadniczo, sąd powinien być ustanowiony w oparciu o ustawę, charakteryzować się niezawisłością, w tym
wykazywać jej zewnętrzne znamiona, być niezależny od władzy wykonawczej oraz
bezstronny. ETPC podkreślał, że spośród tych cech, najważniejszą (most important) jest
„niezależność od władzy wykonawczej i od stron postępowania, a także gwarancje postępowania sądowego”10. Dla oceny niezależności danego organu sądowego ETPC bada
także zewnętrzne oznaki niezawisłości. Dla stwierdzenia, czy dany sąd można uznać za
niezawisły zgodnie z wymogami art. 6 ust. 1 EKPC zewnętrzne oznaki jego działania również mogą mieć swoje znaczenie (sprawa Sramek przeciwko Austrii, pkt 42)11. Jeżeli chodzi
o zewnętrzne oznaki sądowej niezawisłości, stanowisko strony jest tutaj ważne, ale nie
decydujące; decydującą kwestią jest rozstrzygnięcie, czy obawę danej strony o brak niezawisłości można uznać za „obiektywnie uzasadnioną” (sprawa Sacilor-Lormines przeciwko
France, pkt 6312).
Niezależność sądu ETPC rozpatruje w związku ze ściśle się z nim wiążącym wymogiem bezstronności. W orzecznictwie ETPC podkreśla się, że decydującym czynnikiem
oceny braku bezstronności danego ciała kolektywnego jest fakt, czy obawa o brak bezstronności może być uznana za „obiektywnie uzasadnioną” (sprawa Wettstein przeciwko
Switzerland, pkt 4413). Wtórne znaczenie ma natomiast fakt osobistego zachowania któregokolwiek z członków tego gremium. ETPC rozważał także kwestie dotyczące zasadności interwencji Ministra Sprawiedliwości przy mianowaniu osób wchodzących w skład
organu wydającego orzeczenia. W wspomnianej już sprawie Sramek przeciwko Austria,
ETPC uznał, że jeśli „członkowie trybunału obejmują osobę będącą podporządkowaną,
jeśli chodzi o jego obowiązki i organizację jego służby, względem jednej ze stron, strony
sporu mogą mieć uzasadnioną wątpliwość co do niezależności tej osoby. Taka sytuacja
poważnie wpływa na zaufanie, jakie muszą wzbudzać sądy w demokratycznym społeczeństwie” (pkt 42). Zdaniem ETPC art. 6 ust. 1 EKPC nakłada na każdy sąd orzekający obowiązek zbadania, czy zapewniona została bezstronność postępowania, w tym, czy nie za-

Zob. J. Barcik, Ochrona praworządności w Radzie Europy i Unii Europejskiej ze szczególnym
uwzględnieniem niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Warszawa 2019 r.
10
Wyr. ETPC z 18.6.1971 r., 2832/66; 2835/66; 2899/66, de Wilde, Ooms and Versyp („Vagrancy”)
przeciwko Belgium, ECLI:CE:ECHR:1971:0618JUD000283266, pkt 78.
11
Wyr. ETPC z 22.10.1984 r., 8790/79, Sramek przeciwko Austria, pkt 42, ECLI:CE:ECHR:1984:102
2JUD000879079.
12
Wyr. ETPC z 9.11.2006, 65411/01, Sacilor-Lormines przeciwko France, pkt 63, ECLI:CE:ECHR:2
006:1109JUD006541101.
13
Wyr. ETPC z 21.3.2001, 33958/96, Wettstein przeciwko Switzerland, pkt 44, ECLI:CE:ECHR:20
00:1221JUD003395896.
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szły okoliczności uzasadniające wątpliwości co do bezstronności sędziego14. Dotyczy to
konieczności rozpoznania wszelkich zgłoszonych wniosków o wyłączenie którekolwiek z
członków składu orzekającego („Jest obowiązkiem sądu krajowego wykorzystanie wszelkich środków pozostających w zakresie jego władzy aby rozwiać jakiekolwiek wątpliwości,
tak co do prawdziwości, jak i natury zarzucanych zdarzeń)”15. ETPC ustalił dwa testy służące ocenie, czy sąd jest bezstronny w rozumieniu art. 6 ust 1 Konwencji:
- pierwszy, test subiektywny polega na dążeniu do określenia osobistych przekonań
konkretnego sędziego w konkretnej sprawie. Duże znaczenie może tu mieć nieproporcjonalna reakcja sędziego na złożony wniosek o jego wyłączenie. Może ona świadczyć o
braku bezstronności. Bezstronność sędziego należy przy tym domniemywać, do czasu
przedstawienia dowodu przeciwnego16;
- drugi, test obiektywny, polegający na ustaleniu czy sędzia przedstawił wystarczające gwarancje wykluczające jakiekolwiek uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności17. Ciężar oceny, czy argumenty sędziego są obiektywnie uzasadnione spoczywa
na sądzie. Istotne znaczenie dla zaistnienia uzasadnionych podstaw (legitimate reasons)
do obaw o brak bezstronności sędziego ma opinia oskarżonego. Nie jest ona jednak
decydująca (the standpoint of the accused is important but not decisive). Decydujące jest bowiem ustalenie, czy obawy te są obiektywnie uzasadnione (objectively justified)18.
Także prawo pierwotne Unii Europejskiej zawiera postanowienia dotyczące wymogu
niezależności sądów. Kluczowe znaczenie ma art. 19 ust. 1 ak. 2 Traktatu o Unii Europejskiej
(TUE)19, zgodnie z którym państwa członkowskie UE są zobowiązane ustanowić środki
zaskarżenia niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku w sprawie
C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas20 zauważył, że, ponieważ UE jest Unią prawa, w której jednostki mają prawo zakwestionować przed sądem
zgodność z prawem każdej decyzji lub każdego innego aktu krajowego dotyczącego
zastosowania wobec nich aktu Unii (pkt 30 wyroku), stąd art. 19 TUE, „w którym skonkretyzowano afirmowaną w art. 2 TUE wartość państwa prawnego, powierza zadanie zaWyr. ETPC z 23.4.1996 r., 16839/90, Remli przeciwko France, pkt 48, ECLI:CE:ECHR:1996:042
3JUD001683990.
15
Wyr. ETPC z 16.1.2007 r., 17070/05, Farhi przeciwko France, pkt 28, ECLI:CE:ECHR:2007:0116J
UD001707005.
16
Wyr. ETPC z 21.12.2000 r., 33958/96, Wettstein przeciwko Switzerland pkt 43, ECLI:CE:ECHR:
2000:1221JUD003395896.
17
Wyr. ETPC z 20.5.1998 r., 38/1997/822/1025-1028, Gautrin and others przeciwko France, pkt
58, ECLI:CE:ECHR:1998:0520JUD002125793.
18
Wyr. ETPC z 22.4.1994 r., 15651/89, Saraiva de Carvalho przeciwko Portugal, pkt 35,
ECLI:CE:ECHR:1994:0422JUD001565189.
19
Traktat o Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 13).
20
Wyr. TSUE z 28.2.2018 r., C‑64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses przeciwko
Tribunal de Contas, ECLI:EU:C:2018:117.
14
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pewniania kontroli sądowej w porządku prawnym Unii nie tylko Trybunałowi, ale również
sądom krajowym” (pkt 32 wyroku). Sądy te pełnią we współpracy z Trybunałem wspólne
zadania, służące zapewnieniu poszanowania prawa w wykładni i stosowaniu traktatów
(pkt 33 wyroku). Państwa członkowskie zaś zgodnie z zasadą lojalnej współpracy, wyrażoną w art. 4 ust. 3 TUE mają obowiązek zapewnić stosowanie i poszanowanie prawa UE,
w tym ustanowienie środków niezbędnych do zapewnienia jednostkom poszanowania
ich prawa do skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii (pkt 34
wyroku). Ponieważ zaś sądy krajowe mogą na swoich wokandach rozstrzygać kwestie
dotyczące stosowania lub wykładni prawa Unii, to zgodnie z art. 4 ust. 3 TUE obowiązkiem państwa członkowskiego jest zapewnienie, by także sądy krajowe spełniały wymogi zapewnienia skutecznej ochrony sądowej zgodnie z art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE (pkt
40 wyroku). Elementem skutecznej ochrony sądowej jest z kolei konieczność zapewniania niezależności organów sądowych od innych organów władzy (w tym w szczególności od władzy wykonawczej). W aspekcie zewnętrznym pojęcie niezawisłości oznacza
między innymi, że dany organ sądowy jest chroniony przed ingerencją i naciskami zewnętrznymi mogącymi zagrozić niezależności osądu jego członków i wpływać na ich
rozstrzygnięcia21. Niezawisłość organu sądowego pozostaje wyłączona m.in. w przypadku, gdy brak jest szczególnych gwarancji, pozwalających wykluczyć wszelką uzasadnioną
wątpliwość co do niezależności organu od czynników zewnętrznych (zob. postanowienie
w sprawie C-109/17, Pilato, pkt 24-30).
Należy zauważyć, że w wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r. (połączone sprawy C-585/18,
C-624/18, C-625/18)22, Trybunał stwierdził prawo sądu krajowego do badania, czy dany
organ spełnia kryteria definicyjne sądu, w sytuacji „gdy obiektywne okoliczności, w jakich
został utworzony dany organ, oraz jego cechy, a także sposób, w jaki zostali powołani
jego członkowie, 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 jego
neutralności względem ścierających się przed nim interesów, i prowadzić w ten sposób
do braku przejawiania przez ten organ oznak niezawisłości lub bezstronności, co mogłoby podważyć zaufanie, jakie sądownictwo powinno budzić w jednostkach w społeczeństwie demokratycznym”. Okoliczności takie mogą zachodzić w przypadku spraw rozstrzyganych przez sędziów powołanych z rekomendacji nowego KRS. Należy przy tym
podkreślić, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości ma charakter względnie skuteczny erga
omnes, co oznacza, że wiąże każdy sąd krajowy, a nie tylko ten, który wystąpił z pytaniem
prejudycjalnym. Każdy polski sąd jest związany interpretacją prawa unijnego dokonaną
Zob. J. Barcik, Niezawisłość sędziowska jako wartość konstytucyjna UE. Glosa do orzeczenia
TSUE w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, EPS 2018,
Nr 5, s. 23-29.
22
Wyrok TSUE z 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18, C-625/18,
ECLI:EU:C:2019:982.
21
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przez Trybunał Sprawiedliwości i jest zobowiązany do stosowania jej w swoim orzecznictwie. Pełnomocnicy procesowi mają zaś procesowe prawo powoływania się na wątpliwości dotyczące niezależności sędziów powołanych w wyniku rekomendowanych
nowej KRS.
Drugim z przepisów prawa pierwotnego UE, który bezpośrednio wiąże się z niezależnością sądów i niezawisłością sędziów jest art. 47 Karty Praw Podstawowych UE – dalej:
KPP UE (zatytułowany Prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego
sądu). Został on zawarty w tytule VI KPP UE (Wymiar sprawiedliwości). Gwarantuje on prawo każdej jednostki, której prawa i wolności zagwarantowane przez prawo UE zostały
naruszone, do skutecznego środka prawnego przed sądem. Każdy ma m.in. prawo do
sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy. Przepis ten definiuje kryteria jakie musi spełniać organ sądowy zgodnie z prawem UE (niezawisłość, bezstronność,
powołanie na podstawie ustawy). Wynika z niego, że jeśli sąd krajowy rozstrzygający w
sprawie związanej ze stosowaniem prawa UE nie będzie niezależny, zaś sędzia niezawisły,
to tym samym państwo nie zapewni „skutecznego” środka prawnego w rozumieniu art.
47 KPP. Zawiniony przez państwo członkowskie brak sądowej niezależności lub sędziowskiej niezależności, jeśli związany jest z sądowym stosowaniem KPP UE, oznacza złamanie
przez to państwo swoich zobowiązań wynikających z art. 47 Karty. Stosowanie Karty Praw
Podstawowych UE jest jednak ograniczone przed sądami krajowymi wyłącznie do spraw
związanych ze stosowaniem prawa UE23. Należy jednak zauważyć, że z orzecznictwa
TSUE w przypadku ochrony niezależności sądów i niezawisłości sędziów, wystarczającą
podstawą, na której można oprzeć zarzut naruszenia tejże niezależności i niezawisłości
jest art. 19 ust. 1 TUE. Nie trzeba sięgać do argumentów z KPP UE, gdyż traktat jest samodzielną podstawą prawną gwarantującą ochronę omawianych wartości. Oznacza to, że
nawet bez powoływania KPP niezależność sądów i niezawisłość sędziów jest chroniona
w ramach TUE. Możliwe jest zatem inicjowanie przed TSUE postępowań prejudycjalnych
związanych z zarzutem naruszenia art. 19 ust. 1 akapit 2 TSUE. Dotyczy to np. wydawania
wyroków z udziałem sędziów powołanych na wniosek upolitycznionego i pozbawionego cech niezależności organu sędziowskiego. Wyroki takie, jeśli mają związek ze stosowaniem prawa UE, oddziałują bezpośrednio w Europejskiej Przestrzeni Sądowej. Ich
wadliwość dotyczy także samej UE, która nie powinna pozwalać na ich tolerowanie24.
Konkludując powyższą część rozważań, Konstytucja RP ustanawia prawo do sądu
obejmujące także prawo do rozpatrzenia sprawy przez bezstronny i niezależny i niezawisły sąd. Jest to norma samo wykonalna, która może być powoływana przez strony i
pełnomocników procesowych na podstawie art. 8 ust. 2 Konstytucji RP. Jest ona wzmacZob. J. Barcik, Problematyka stosowania Karty Praw Podstawowych UE przez sądy polskie,
Iustitia 2015, Nr 3, s. 153-157.
24
J. Barcik, W jaki sposób sędziowie mogą bronić swojej niezależności wykorzystując instrumenty prawa europejskiego?, Iustitia 2018, Nr 2, s. 93-97.
23
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niana stanem polskich zobowiązań międzynarodowych, w oparciu o art. 9 i art. 91 ust. 1
i art. 91 ust. 3 Konstytucji RP. Kluczowe znaczenie ma art. 6 EKPC, na którego podstawie
orzecznictwo ETPC podkreśla fundamentalne znaczenie dostępu do niezależnego i bezstronnego sądu oraz art. 19 ust. 1 ak. 2 TUE statuujący obowiązek państw członkowskich
UE zapewnienia środków zaskarżenia niezbędnych do zapewnienia skutecznej ochrony
sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii. Normy te, zgodnie z dyspozycją art. 91 ust.
1 Konstytucji RP są stosowane bezpośrednio, zaś na podstawie art. 91 ust. 2 Konstytucji
RP mają pierwszeństwo stosowania przed polskimi ustawami, także dotyczącymi organizacji wymiaru sprawiedliwości. Dodatkowo, w przypadku prawa UE pierwszeństwo to
jest wzmacniane fundamentalną zasadą prawa UE jaką jest zasady prymatu prawa UE
nad normami prawa krajowego.
4. Zakończenie – możliwości zachowań pełnomocników procesowych
Biorąc pod uwagę wadliwość procedury, osoby powołane na urząd sędziego z rekomendacji neoKRS nie mogą być uznawane za sędziów. Choć uchwała połączonych izb
SN z 23 stycznia 2020 r. nie wypowiada się co do statusu takich osób, to jednak warunkowo legalizuje wydane przez nich judykaty. Mogą być one podważone pod warunkiem
wykazania, że w konkretnej sprawie osoba ze składu sędziowskiego powołana z rekomendacji neoKRS nie spełnia cech niezawisłości i bezstronności. Ciężar dowodu spoczywa tu na stronie i jej pełnomocniku. Sposób działania pełnomocnika zależeć będzie od
rodzaju i etapu prowadzonej sprawy. Ma on do dyspozycji szereg instrumentów, które
może wykorzystać, takich jak m.in.: 1) wniosek o wyłączenie sędziego na podstawie art.
49 k.p.c. oraz art. 41 § 1 k.p.k.; 2) zarzut nieważności postępowania (art. 379 pkt 4 k.p.c.) oraz
zarzut z art. 439 § 1 k.p.k.; 3) złożenie wniosku o przedstawienie zagadnienia prawnego
dotyczącego statusu osoby orzekającej w pierwszej instancji SN (art. 390 § 1 k.p.c. oraz art.
441 § 1 k.p.k.); 4) podniesienie w skardze kasacyjnej w postępowaniu cywilnym wniosku
o przyjęcie do rozpoznania z powołaniem się na nieważność postępowania; 5) złożenie
skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, gdy niezgodność była wynikiem naruszenia prawa do sądu gwarantowanego w Konstytucji RP; 6)
wznowienie postępowania (podstawą będzie wskazanie, że w składzie sądu zasiadała
osoba nieuprawniona). Możliwe jest także wytoczenie powództwa o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziego (na podstawie art. 189 k.p.c.) oraz złożenie wniosku o
skierowanie pytania prejudycjalnego do TSUE.
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Z FILOZOFICZNEGO PUNKTU WIDZENIA

Jak imputować w dobrej wierze?
Dr hab. prof. UŚ
Tomasz Kubalica

Całkiem popularną rozrywką w mediach publicznych stało się rzucanie podejrzeń na różne grupy społeczne i pomawianie ich przedstawicieli o niecne
praktyki. W ten sposób środowisku prawniczemu imputuje się poplecznictwo
i kumoterstwo. Kler katolicki i osoby spod znaku LGBT pomawia się o pedofilię. Pojęcie imputacji ma jednak również pewne rzadko używane znaczenie
pozytywne, o którym chciałbym tutaj powiedzieć.
Chodzi o imputację w sensie prawno-filozoficznym rozumianą jako zarachowanie prawne. W polskim języku prawniczym i prawnym pojęcie to występuje rzadko. Jest obecne w prawie cywilnym, gdzie określa sposób spłaty
długów przez dłużnika wobec wierzyciela. Ponadto istnieje w prawie podatkowym kategoria zarachowania kosztów na dany okres. Inaczej jednak jest w
niemieckiej nauce prawa, w której zarachowanie (Zurechnung) stanowi podstawę rozumienia odpowiedzialności zarówno w prawie karnym, jak i cywilnym.
Źródła tej koncepcji odnajdujemy już u Platona, który w swoim dialogu
Timajos przedstawia podstawowe zręby myślenia w kategoriach idealnego wzorca i jego odwzorowania w zjawiskach. W myśl tej koncepcji, żeby w
naszym życiu zapanowało szczęście, dobro i sprawiedliwość, to nasze życie
musi odpowiadać tym idealnym wzorcom. Ten model myślenia w kategoriach wzoru i jego odbicia jest podstawowym modelem myślenia obecnym
w różnych obszarach kultury, w tym również w prawie. Prawa są pewnego
rodzaju wzorami, które powinniśmy naśladować.
Gdy w nowożytności bujnie rozwijały się nauki przyrodnicze, ten podstawowy model został zaadaptowany przez Samuela Pufendorfa w koncepcji
zarachowania (imputatio), która starała się pogodzić wolną wolę człowieka z
determinizmem zachodzącym w świecie fizycznym. Wyróżnił on dwa rodzaje determinacji: pierwsza jest determinacją przyczynowo-skutkową, a druga
– determinacją charakteryzującą wolną wolę. Wolność woli Pufendorf rozumiał jako wiedzę, którą człowiek posiada o obiekcie woli. Ta wiedza stanowi
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podstawę wydania sądu, który określa, w jaki sposób człowiek ma się zachować. Zarachowanie służy Pufendorfowi do ujęcia zachowania sprawcy jako
czynu przewidzianego przez prawo. Chodzi jedynie o pokazanie logicznego
powiązania określonego działania z wolą, co samo w sobie jeszcze nie musi
przesądzać o winie. Jego koncepcja zarachowania stanowiła próbę pogodzenia wolności woli z mechanistycznym światem przyrody. Została ona później
przyjęta najpierw przez Christiana Wolffa, a za nim przez Immanuela Kanta.
Dopiero Kantowi zawdzięczamy, że zarachowanie uzyskało rozwinięty sens
moralny. Dla niego przypisanie działania danej osobie polega na stwierdzeniu
moralnego sprawstwa (causa libera) dokonanego czynu (factum), o ile podpada pod określone prawo moralne. Inaczej mówiąc jako sprawcy możemy czuć
się zobowiązani wtedy i tylko wtedy, gdy nasz czyn podpada pod określone
prawo moralne, gdyż to ono wyznacza określoną zasadę obowiązku (imperatyw). Kluczowa jest tutaj kategoria przypisania. Określone zdarzenie można
przypisać komuś, dopiero gdy zostanie spełniona przesłanka przewidzianej w
prawie moralnym odpowiedzialności tego podmiotu za określone czyn.
Najważniejszym dla nas autorem koncepcji zarachowania jest jednak Hans
Kelsen, który połączył go ze współczesnym konstytucyjnym systemem prawa.
W jego czystej teorii prawa przypisanie uzyskuje zgoła odmienne od tradycyjnego znaczenie. Tak właściwie to Kantowska pozostała jedynie terminologia. Najważniejszą różnicą jest, że dla Kanta adresatami normy są ludzie, a dla
Kelsena – organy państwa. Kantowi chodziło przede wszystkim o zbadanie
możliwości wolnej woli jako causa libera. W ujęciu Kelsena relacja między
wolnością a zarachowaniem zostaje odwrócona i ludzie podpadają zarachowaniu nie dlatego, że są wolni, lecz dopiero ich wolność wynika z zarachowania. Wolności bowiem nie można pojmować niezależnie od przyczynowości
i dlatego jesteśmy wolni dopiero wtedy, gdy naszemu czynowi została zarachowana nagroda lub kara.
Kelsen opisuje zarachowanie następującymi słowami. „Związek między
pewnym stanem faktycznym a podmiotem, ustalony na płaszczyźnie wytworzonej przez normę jest zarachowaniem pewnego działania pewnej zaszłości
na pewien podmiot (pewnemu podmiotowi).” W tym sposobie rozumienia
zarachowania Kelsen odróżnia je od pojęcia przyczynowości sprawczej, a
także od celowości. Chodzi o to, że każde wydarzenie można interpretować
naturalistyczne lub prawne. W charakterystycznym dla nauk przyrodniczych
ujęciu naturalistycznym wyznacznikiem jest prawda o związku przyczynowo-skutkowym. Natomiast w ujęciu prawnym i moralnym podstawą jest sprawiedliwość. O ile na płaszczyźnie praw przyrody wszystkie powiązania są równoprawne, to na płaszczyźnie prawnej – dzięki zarachowaniu – jedne mają
przypisaną większą doniosłość od innych i dlatego są zakazane lub nakazane.
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W tym miejscu napotykamy na bardzo ważny z punktu widzenia prawa i filozofii dualizm między bytem a powinnością. Pojęcie zarachowania w sferze
powinności pełni funkcję analogiczną do pojęcia przyczynowości w sferze
bytu. Jeśli zasada przyczynowości wyznacza relację między przyczyną i skutkiem, to zarachowanie odnosi się do związku między normą a konsekwencją
prawną. W tym sensie można powiedzieć, że słowo „powinno” w sferze powinności odpowiada słowu „musi” w sferze bytu. Zarachowanie jako zastosowanie reguły nadaje prawne znaczenie określonemu zachowaniu. To oznacza, że
wykładnia prawa jest interpretacją sposobu zarachowania zachowania podmiotu. Należy też przyjąć, że istnieją fakty prawne podlegające zarachowaniu
w wykładni prawa oraz fakty indyferentne, z którymi prawo nie wiąże żadnych
konsekwencji.
U podstaw doktryny Kelsena znajdują się założenia filozoficzne, których
źródła musimy szukać w doktrynie neokantowskiej szkoły badeńskiej o prymacie rozumu praktycznego, czyli powinności. Zgodnie z doktryną tej szkoły
teoria, czyli również zarachowanie stanu faktycznego jako działanie teoretyczno-prawne, ma podstawę w powinności. W największym skrócie można
powiedzieć, że poznanie czegoś jako rzeczywistego wymaga uznania powinności, która ma oparcie w wartości prawdy. Kelsen w swojej czystej teorii prawa uznaje to aksjologiczne założenie w odniesieniu do poznania prawa przez
teorię prawa.
Jednym z rodzajów zarachowania jest dla Kelsena zarachowanie centralne. Ten rodzaj zarachowania dotyczy przede wszystkim podmiotu, jakim jest
państwo. Dla zrozumienia istoty zarachowana centralnego ważne jest dynamiczne rozumienie prawa w jego strukturze hierarchicznej przyjęte przez
Kelsena z koncepcji Adolfa Merkla. W tym ujęciu na pierwszym planie znajdują się funkcje związane z indywidualizacją normy generalnej, czyli tworzeniem i stosowaniem prawa. W strukturze hierarchicznej norma hierarchicznie
wyższa zmienia swoją funkcję w zależności od czasu: pierwotnie jest normą
upoważniającą do wydania normy niższego rzędu (normą warunkującą), by
później stać się podstawą jej obowiązywania (normą uwarunkowaną). W
tym kontekście Jerzy Opałek podkreśla, że w systemie dynamicznym liczą się
przede wszystkim powiązania formalne norm oparte na „delegacji kompetencji normotwórczych”, a nie na dedukcji ich treści. Normy zawarte w aktach prawnych różnego rzędu – od konstytucji aż do wyroku sądowego w
określonej sprawie – same regulują sposoby swojego własnego tworzenia.
Tak właściwie w dynamiczno-hierarchicznym ujęciu prawa zaciera się różnica między tworzeniem a stosowaniem prawa. Utworzenie normy niższego
rzędu na podstawie normy wyższego rzędu jest tylko zastosowaniem normy
wyższego rzędu. Dynamiczne ujęcie struktury prawa wpisuje się w neokanK WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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towską filozofię, która – jak to wyraził Paul Natorp – „jest wiecznym dążeniem
do fundamentalnej prawdy, a nie pretensją do jej posiadania”. Tak też prawo
w ujęciu Kelsena stanowi wieczne dążenie do sprawiedliwości bez pretensji
do jej ostatecznego osiągnięcia.
Dla Kelsena prawo jest wolą państwa. Podstawowym warunkiem obowiązywania normy prawnej jest bowiem wola określonego podmiotu. Taka
konstrukcja normy opartej na woli stanowi konieczne założenie koncepcji
zarachowania, gdyż zarachować można tylko zgodnie z normą prawną zachowanie będące przedmiotem określonej woli. Istotną rolę odgrywa tutaj
państwo, które nie jest niczym innym jak „momentem zarachowania prawnego”. Państwo jako podmiot i jego wola nie są rozumiane psychologicznie,
lecz jako ostateczny punkt zarachowywania. Żeby zarachować określonemu
podmiotowi określony stan faktyczny, to musi istnieć wola, która chce tak postąpić i ma do tego prawo. Ostateczną wolą podtrzymującą wszystkie zarachowania jest wola państwa. Wola państwa jest w tym sensie antropomorfizującym sposobem wyrażenia abstrakcyjnej powinności.
W podsumowaniu możemy przedstawić następujące wnioski. Przypisywanie komuś czegoś złego lub dopatrywanie się w czyimś postępowaniu złych
intencji często jest bezpodstawne, gdy robą to nieuprawnione osoby i w sposób arbitralny. Dyskusja, w których padają takie nierzetelne imputacje, często
opiera się na sofizmacie chochoła, kiedy ktoś kreuje iluzje, że jego przeciwnik
stoi za określonymi poglądami, po czym te imputowane poglądy ostentacyjnie obala, odwracając uwagę od rzeczywistego stanowiska oponenta. Taki
sofistyk nie ma prawa do tego, co robi i jego „strojenie chochoła” jest bezpodstawne. Bardzo często nawet chwali się tym, że nie zna krytykowanych
poglądów. A nawet jeśli zna, to prezentuje je w sposób intencjonalnie nieuczciwy. Prawo do polemiki wymaga podstawowej znajomości krytykowanego poglądu, inaczej jest to tylko rodzaj demonstracji własnego stanowiska,
a nie dyskusja. Dialog zakłada przyjęcie, że jego uczestnicy mimo różnych
stanowisk mają dobre intencje. Nierzetelna imputacja podważa to elementarne zaufanie do innych, co wyklucza możliwość wartościowej debaty. Dobrze
rozumiane zarachowanie nakazuje rzetelność w ujęciu tego, kto, co i o kim
mówi. Dopuszcza swobodę, ale i obarcza odpowiedzialnością za słowo, czego
niestety ciągle brakuje w przestrzeni dyskusji publicznej.
Tomasz Kubalica
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dr Aleksander Chmiel
radca prawny

KULTURA PRAWNA
PRZYSZŁOŚCI
„Kultura przynosi także zwycięstwo, choć zwycięstwo czasem obniża kulturę.”
Platon
W niniejszej publikacji nie zajmę się opisem czy diagnozą aktualnej kultury
prawnej, lecz jej futurystyczną, subiektywną wizją przyszłości, czyli postaw wobec
prawa, jakie być może będziemy musieli zaakceptować już w niedalekiej, a może
dalszej przyszłości.
Przyjmując, za profesorem Stanisławem Grodziskim, iż podstawą kultury prawnej jest, w przypadku jednostek, postępowanie określane jako prawne, a w przypadku jednostek organizacyjnych (w tym także państw), postępowanie praworządne, przyjrzyjmy się w jakim kierunku zmierza prawo i osoby wykonujące
zawód prawniczy.
O wszystkim decydują ludzie
Trudno sobie wyobrazić sytuację, gdy orzeczenie jest ferowane nie przez sędziego/sędziów, lecz przez urządzenie, które podejmuje decyzje w oparciu o określone algorytmy. Warto tu się może zastanowić, czy taki wyrok (bez bezpośredniego udziału człowieka) nie byłby bardziej obiektywny, czyli sprawiedliwy. Z drugiej
strony bardzo wiele, a może nawet zbyt wiele zależałoby od osób wprowadzających dane.
Prawdą jest, że rozwój nauki wymusza zmiany w prawie i prawdą jest też, że
takie zmiany wymusza postęp technologiczny. Zakładając, że utrzyma się dotychczasowy model – sąd złożony z sędziów podejmuje decyzję wyrażoną w orzeczeniu - mamy do wyboru schematy orzekania, które będą wzajemnie zależne od
modelu kształcenia prawników (studia prawnicze, aplikacja).
Model pierwszy to pełne podporządkowanie sądów biegłym – już teraz można to zaobserwować – praktycznie nie zdarza się, aby sąd orzekł wbrew opinii biegłego/biegłych, a jeśli nawet to zrobi, to orzeczenie zostanie uchylone przez sąd
drugiej instancji. Koncepcja, że to „sąd jest najwyższym biegłym” nie ma już obecnie w praktyce żadnego znaczenia i szkoda czasu aby przekazywać ją studentom.
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Przykładowo w orzeczeniu Sądu Najwyższego1 możemy przeczytać „ …rację ma
skarżący zarzucając, że Sądy orzekające w sprawie nie były uprawnione do samodzielnej oceny stanu jego zdrowia na podstawie przedłożonej dokumentacji lekarskiej…”.
Skoro sąd nie może działać bez oparcia się o opinię biegłych, to de facto o treści
orzeczenia decydują nie prawnicy/sędziowie, lecz przedstawiciele innych dziedzin
nauki. Powoływaniem biegłych zainteresowani są sami sędziowie (trzeba uczciwie
przyznać, że nie wszyscy), bowiem mając opinię biegłego wystarczy przytoczyć
zawarte w niej wnioski i uzasadnienie orzeczenia „mamy z głowy”. Jeśli sprawa jest
kontrowersyjna lub opinia jest niejasna lub niepełna można powołać innego biegłego, a jeśli to nie wystarczy, to kolejnego … Rozbrajające są stwierdzenia niektórych sędziów: „nie znam się na informatyce, księgowości, komputerach, ruchu drogowym, mediach internetowych itp. itd.” W rzeczywistości więc sąd ocenia jedynie
wiarygodność biegłego, co w sytuacji gdy opinia jest profesjonalna jest bardzo
trudne do podważenia.
A tak przy okazji, nikt nie pyta biegłego o jego preferencje polityczne, przynależność partyjną itp., co w przedstawionej wyżej koncepcji może mieć kolosalne
znaczenie…
Wszystko to obserwują strony procesu i wyrabiają sobie pogląd na stosowanie
prawa.
Drugi model winien zakładać, że sędzia jest wybitnym erudytą, posiada dużą
wiedzę i zna się na wielu dziedzinach nauki, co pozwala mu na tłumaczenie i rozstrzyganie wielu spraw bez pomocy biegłych. Jednak, to już nie te czasy, kiedy
wybitni nie ograniczali się jedynie do znajomości nauk prawnych, tyko interesowali
się otaczającym ich światem i mogli samodzielnie wyjaśniać przynajmniej podstawowe kwestie tak ontologiczne, jak i epistemologiczne. Konieczne staje się zatem przekonstruowanie kształcenia prawników zarówno w okresie studiów prawniczych jak i odbywanej aplikacji. W ramach kryteriów decydujących o przyjęciu
na studia prawnicze obecnie większość (a może nawet wszystkie?) uniwersytety
biorą pod uwagę, na „życzenie kandydata”, ocenę z matematyki. Jeśli matematyka
byłaby obligatoryjna, to można byłoby rozszerzyć podstawę programową przez
zwiększenie ilości godzin z logiki. Na początek można przynajmniej doprowadzić
do przywrócenia dwusemestralnego kursu z tego przedmiotu.
W dalszej części studiów można wprowadzić dodatkowe przedmioty takie jak
informatyka, podstawy medycyny, czy nawet matematykę i fizykę. Na pytanie „po
co?”, odpowiem, że choćby po to, aby absolwent prawa mógł lepiej zrozumieć
współczesność. Zrozumieniu sprzyja też znajomość filozofii i współczesnych doktryn prawnych i politycznych. Kiedyś mówiono, że „prawo jest najbardziej ścisłą z
nauk humanistycznych i najbardziej humanistyczną z nauk ścisłych”. Może te czasy
1
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niedługo wrócą i nikt ze studentów/absolwentów nie będzie motywował wyboru
studiów prawniczych „uciekłem przed matematyką”, „nie dawałem sobie rady z przedmiotami ścisłymi” czy „słyszałem, że to są łatwe studia, bo na egzaminie można zawsze
coś wymyślić” itp. Może trochę przesadzam i propozycje są za daleko idące, a nawet skrajne, ale przecież kiedyś wszyscy maturzyści zaliczali matematykę, czy fizykę na takim samym poziomie. Uważam, że specjalizacja na poziomie wykształcenia
ogólnego jest niekorzystna – równa poziom „w dół”.
Wszelkie z powyższych uwag odnoszą się także do programu kształcenia aplikantów – tutaj jednak nie pod kątem teoretycznym, lecz praktycznym.
Reasumując, jeśli nie chcemy oddać rozstrzygania w ręce specjalistów/biegłych
i zależy nam na szacunku stron procesu, czy klientów, to niezbędne jest przywrócenie elitarności studiów, no i oczywiście aplikacji prawniczych. Zdaję sobie sprawę, iż studia prawnicze zawsze miały charakter masowy, ale postawienie na ilość
wcale, jak to zakładali marksiści, nie przeszło niestety w jakość. Jeśli tego nie zrobimy (choć o szczegóły można się spierać), to obawiam się, że przez wiele lat będziemy mieć problemy z odzyskaniem autorytetu przez prawników.
Pamiętać też należy, że na kulturę prawną społeczeństwa wpływa nie tylko stosowanie prawa, lecz także legislacja – akty prawne winny być zrozumiałe, spójne,
niesprzeczne nie tylko wewnętrznie, lecz także systemowo, winny w pełni regulować dany problem i nie powinny zawierać luk. A jak jest, od co najmniej lat dwudziestu każdy „kto ma oczy ku patrzeniu” widzi …
Nowoczesne technologie
Powszechnie wiadomo, że klienci kancelarii adwokackich czy radcowskich przychodzą ze swoim problemem po konsultacji z „mecenasem Google”. Ci, którzy to
pominęli/zaniedbali „konsultują się z Internetem” po uzyskaniu porady. Takie interpretowanie prawa przez laików w niczym nie ułatwia pracy adwokatom czy radcom prawnym, a wręcz ją utrudnia. Przeczytanie kilku haseł w Wikipedii, czy dyskusji na nieprofesjonalnym forum internetowym skutkuje podejrzliwością klientów,
którzy w skrajnych przypadkach wręcz pouczają swoich pełnomocników jak ich
zdaniem powinno wyglądać i co ma zawierać pismo procesowe.
Z pozoru mogłoby się wydawać, że zainteresowanie prawem czy jego wycinkiem wpływa na podwyższenie kultury prawnej naszego społeczeństwa, jednak
tak się nie dzieje. W każdym przypadku pouczanie fachowca przez laika i wykazywanie mu (w swoim oczywiście mniemaniu) „niewiedzy” prowadzi do utrwalania
się postawy: znajomość prawa, to umiejętność poruszania się w sieci Internet i w
zasadzie żadne specjalistyczne studia nie są do tego potrzebne. Wystarczy znaleźć
w sieci bardziej adekwatny (zdaniem klienta) wzór pisma procesowego i po autorytecie profesjonalisty… Brak szacunku dla prawników skutkuje brakiem szacunku
dla prawa no i oczywiście zachodzi tu sprzężenie zwrotne - także brak szacunku
dla prawa wywołuje lekceważenie prawników – fachowców.
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To wszystko oczywiście przy założeniu, że mówimy tu o rzeczywistych fachowcach, a nie o osobach „wielce utytułowanych”, którzy sporządzają pisma procesowe
w oparciu o wiadomości zaczerpnięte z Internetu, czy z programów prawniczych.
Chyba każdy z nas zetknął się z pismami procesowymi, w których dla podbudowania prezentowanych tez szeroko cytuje się orzecznictwo sądowe na zasadzie:
„kopiuj - wklej”. Czasem cytowane są orzeczenia, których tezy są sprzeczne z żądaniami strony – po prostu „kopiujący” nie doczytał ich do końca. Dotyczy to nie
tylko adwokatów/radców prawnych. lecz także sędziów; niektórzy z nich „tworzą”
uzasadnienia, w których trudno doszukać się ich własnej myśli…
O rewolucji w usługach prawniczych2 mówi się i pisze w ostatnim czasie
bardzo wiele. Rodzi się więc pytanie, jak wpłynie to na kulturę prawną naszego
społeczeństwa? Poszukiwanie prawnika poprzez media elektroniczne sprowadza
go do roli usługodawcy takiego jak np. instalator anten, hydraulik czy malarz
pokojowy. Często o wyborze będzie decydowało to, czy ktoś ma ciekawszą
stronę internetową, wolne terminy i kancelarię w dużym mieście uniwersyteckim
– oczywiście w prestiżowym, centralnym punkcie. Jeżeli klient kieruje się
pozytywnymi opiniami byłych klientów zamieszczonymi w Internecie nie ma
możliwości poznania czy dana osoba jest rzeczywiście fachowcem w swojej
dziedzinie.
W 2020 roku przekonaliśmy się, że wiele usług, dotychczas zastrzeżonych do
kontaktu osobistego może być świadczonych za pośrednictwem sieci Internet.
Przykładowo, zajęcia na wyższej uczelni są prowadzone przy wykorzystaniu programów/łączy internetowych. Ilość słuchaczy nie ma znaczenia, a brak kontaktu
osobistego skutkuje brakiem zwrotnej informacji, czy studenci rozumieją wykład
w pełni, czy nie trzeba pewnych kwestii dodatkowo wyjaśnić. Studenci stają się
anonimową masą i trudno wykształcić relację mistrz – uczeń co, moim zdaniem,
niekorzystnie wpływa także na efekty kształcenia. Myślę, że podobnie jest w przypadku relacji prawnik – klient, szczególnie w bardziej prawniczo skomplikowanych
sprawach. Przez Internet można moim zdaniem przekazać (sprzedać) prosty pozew w postępowaniu upominawczym… W przyszłości „takie uprawnianie prawa”
przestanie być sztuką a stanie się (już często jest) rzemiosłem…
Rozwój techniki, informatyzacja kancelarii i sądów w niczym nie zastąpi człowieka - może jedynie ułatwić mu pracę. Pamiętać trzeba też, że takie usprawnienia
generują koszty i zabierają czas z uwagi na właściwe zabezpieczenie danych i uniemożliwienie ataków hakerów. Próby zastąpienia profesjonalisty – prawnika „sztuczną inteligencją”, moim zdaniem, spowodują dalsze obniżenie kultury prawnej i na
dalszą metę nie przyniosą żadnych korzyści – nawet finansowych.
Przykładowo pisze o tym radca prawny Robert Ludwiczak - https://www.ludwiczak-radcaprawny.pl/2020/06/luzne-przemyslenia-prawnika-czesc-5.html
2

56

WITRYNA MYŚLI

Są oczywiście pewne korzyści – informatyzacja sądów może zlikwidować gigantyczne „korki” w załatwianiu spraw, chociaż, jak pokazuje doświadczenie, np.
elektroniczna wokanda wcale nie eliminuje biegania prawników po sądzie w poszukiwaniu sali, gdzie ma się odbyć rozprawa.
Komunikacja – język prawników
Natłok przepisów prawnych, ciągłe nowelizacje ustaw, odsyłanie do innych aktów prawnych sprzyjają odchodzeniu od języka zrozumiałego dla wykształconego
człowieka w kierunku swoistej prawniczej „nowomowy”. Jeszcze prawo karne i cywilne „trzyma się” tego starego, konserwatywnego trendu, podczas gdy przepisy
innych dziedzin prawa używają coraz częściej specjalistycznego słownictwa. Przypomina mi się stwierdzenie pewnego fizyka, jednego z „ojców” bomby atomowej,
który powiedział, że „naukowiec, który nie potrafi wyjaśnić siedmioletniemu dziecku
nad czym pracuje, nie jest naukowcem tylko szarlatanem”. Czyżby do grona szarlatanów dołączyli też prawnicy?
Zagadnienie języka prawnego i języka prawniczego jest jednak zbyt obszerne,
aby podsumować je w jednym czy dwóch akapitach. Być może w przyszłości pozwolę sobie na podzielenie się z Państwem przemyśleniami na ten temat.
===
Podsumowując powyższe rozważania można powiedzieć, że kulturę prawną
tworzyli i będą dalej tworzyć ludzie, którzy sami mogą być określani przez innych
jako wszechstronnie wykształceni intelektualiści. Ludzie o wysokim morale, mogący dawać przykład innym … Kiedyś to właśnie prawnicy byli uważani za przedstawicieli elity intelektualnej i byli wzorem dla innych. A te wzorce opierały się na
pewnych stałych wartościach i nie było pola dla ich relatywizującej interpretacji.
Zdaję sobie sprawę, iż wiele poruszanych wyżej problemów pozostanie bez
echa i „stare dobre czasy” nie wrócą, choć chyba szkoda …
Aleksander Chmiel
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ugór rzecznika dyscyplinarnego

r. pr. Wojciech Kubisa
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP Katowice

Jak niewątpliwie PT Czytelnicy wiedzą rozpoczęła się nowa kadencja organów naszej Okręgowej Izby Radców Prawnych.
Delegaci powierzyli mi nadal pełnienie funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego,
przy czym jest to moja ostatnia kadencja, gdyż nie zamierzam ponownie kandydować na tę funkcję.
Rada naszej Izby na mój wniosek wybrała czterech Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego. Trzej dotychczas pełnili tę funkcję, a są to radca prawny
Małgorzata Słota, radca prawny Marian Warzycha i radca prawny Henryk Małachwiej. Czwartym nowym Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego wybrano
radcę prawnego Bogusława Lebelta.
Pierwszym poważnym zadaniem jakie nas czeka – oprócz rozpatrywania
„normalnych skarg” – jest czekające nas wyzwanie prowadzenia postępowań
dyscyplinarnych w stosunku do naszych Koleżanek i Kolegów, którzy nie wypełnili obowiązku uzyskania 40 punktów szkoleniowych w kończącym się 31
grudnia 2020 roku cyklu szkoleniowym.
Według informacji uzyskanych w Izbie na dzień pisania tego artykułu, czyli na dzień 12 listopada br. ogółem nie uzyskało wymaganej
ilości punktów 946 członków Izby, w tym 330 nie odbyło żadnego
szkolenia (0 punktów).
Tych 616 radców oczywiście uzyskało różną ilość punktów i ewentualna ich ocena w postępowaniach dyscyplinarnych będzie oczywiście zróżnicowana.
Natomiast ocena tak zwanych zerowiczów generalnie będzie jednakowa,
muszą oni liczyć się ze skierowaniem wniosku o ukaranie do Okręgowego
Sądu Dyscyplinarnego.
Jakie będzie orzeczenie Sądu to pozostaje do wyłącznej kompetencji Sędziów Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
Mnie i moich Zastępców czeka niewątpliwie duże wyzywanie, aby sprawnie
i w miarę szybko prowadzić postępowania dyscyplinarne w tych sprawach.
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Oczywiste jest, że oprócz tych „szkoleniowych spraw” wpływać będą inne
skargi na radców prawnych mniej lub bardziej uzasadnione.
Muszę stwierdzić, że Covid -19 wpłynął na ilość skarg, jest ich obecnie
mniej, czym to jest spowodowane, czy mniejszą aktywnością zawodową
Koleżanek i Kolegów? Czy zmianą hierarchii zainteresowań naszych klientów, czy też przeciwników procesowych? – trudno powiedzieć.
Ostatnio wpłynęła skarga, która – nie oceniając zasadności zarzutów postawionych radcy prawnemu – kumuluje w sobie kilka problemów:
Otóż Pan X członek dwuosobowego zarządu spółki kapitałowej wytoczył
powództwo przeciwko tej spółce. Jako członek zarządu udzielił pełnomocnictwa w imieniu spółki do reprezentowania tej spółki w tym wytoczonym
przez siebie procesie przeciwko tej spółce.
Radca prawny przyjął to pełnomocnictwo, mimo iż zgodnie z treścią
art 210 KSH umocowania w tej sytuacji udzielić może tylko zgromadzenie
wspólników. I na pierwszym posiedzeniu sądu uznał powództwo.
Pozostawiam ocenie PT Czytelników to działanie radcy prawnego i ocenie, czy można postawić temu radcy prawnemu zarzut popełnienia deliktu
dyscyplinarnego jakiego i ewentualnie ile przepisów Kodeksu Etyki Radcy
Prawnego zostało naruszone.
Wojciech Kubisa
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Z SAMORZĄDOWEJ WOKANDY

r. pr. Borysław Madeja
Przewodniczący Okręgowego
Sądu Dyscyplinarnego

Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Katowicach dokonało w dniu 1 października br. wyboru członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego nowej kadencji. W dniu 22 października
br. odbyło się pierwsze posiedzenie
Sądu, podczas którego sędziowie – w
wyniku przeprowadzonego tajnego
głosowania – powierzyli mi pełnienie
funkcji Przewodniczącego OSD, a na
Zastępcę Przewodniczącego powołali mec. Ewę Banasik.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny będzie w nowej kadencji ponownie
pracował w składzie 18 sędziów, pomimo że Zgromadzenie Delegatów
wybrało ich w liczbie 21. Odbyty w
dniu 7 listopada br. Krajowy Zjazd Delegatów powołał bowiem troje z nich
– mec. Katarzynę Brocławik, mec. Katarzynę Drożdż-Najbor i mec. Leszka
Krupę – na sędziów Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego, wskutek czego wygasły ich mandaty jako sędziów OSD.
Osobiście nie kryje żalu, że opuszczają nasz zespół osoby posiadające tak
duży potencjał intelektualny, wiedzę i
doświadczenie orzecznicze. Z drugiej
jednak strony trudno nie cieszyć się,
że niewątpliwie znacząco zasilą skład
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Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i że
wraz z mec. Małgorzatą Sajdak, pełniącą funkcję sędziego WSD kolejną
kadencję, stanowić będą w tym Sądzie silną reprezentację naszej Izby.
Nowa kadencja stawia przed
Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym
spore wyzwania. Przychodzi ją rozpoczynać w czasie, w którym ograniczenia wynikające ze stanu epidemii
w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie Sądu. W pierwszym rzędzie konieczne jest podjęcie działań
mających na celu zapobieżenie powstaniu zaległości w rozpoznawaniu
spraw, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa sanitarnego sędziom i uczestnikom postępowania,
a także pracownikom Izby (rozprawy
Sądu odbywają się obecnie w sali
posiedzeń Rady OIRP). Nie będzie to
z pewnością zadanie łatwe, zważywszy że odpowiednie zastosowanie
przez sądy dyscyplinarne wprowadzonych do Kodeksu postępowania
karnego przez „tarczę 4.0” przepisów,
dopuszczających m.in. udział stron w
rozprawie i przesłuchiwanie świadków na odległość, w praktyce napotyka na trudne do przezwyciężenia
przeszkody.

Z SAMORZĄDOWEJ WOKANDY

Sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się,
wymusza również zdecydowane
przyspieszenie procesu informatyzacji działalności Okręgowego Sądu
Dyscyplinarnego. Realizacja zamierzeń, które jeszcze kilka miesięcy
temu pozostawały tylko ogólnikowymi, nieśmiało zgłaszanymi w dyskusjach postulatami, stała się dziś pilną
potrzebą. Spośród tych zamierzeń
należy wymienić między innymi:
– stworzenie funkcjonalnej platformy wymiany informacji dla sędziów,
umożliwiającej w szczególności organizowanie spotkań on-line i szkoleń
dla sędziów, pracę z dokumentami
czy prowadzenie forum przeznaczonego na dyskusje i konsultacje dotyczące problemów prawnych i innych
zagadnień związanych z funkcjonowaniem Sądu,
– digitalizację akt spraw prowadzonych przez Sąd w celu umożliwienia
członkom składu orzekającego nieskrępowany dostęp do akt przed rozpoczęciem i w toku postępowania,
– informatyzację obiegu informacji pomiędzy sekretariatem Sądu i sędziami,
– stworzenie bazy orzeczeń Sądu
wyposażonej w „inteligentną” wyszukiwarkę i inne narzędzia ułatwiające
pracę z tekstami orzeczeń.
Wprawdzie doraźnym celem wskazanych działań jest wsparcie pracy
Sądu i sędziów w okresie utrudnień
związanych z epidemią, jednakże ich
rezultaty na pewno nie stracą nic ze
swej przydatności także w czasach

„normalnych”, które – miejmy nadzieję – niedługo powrócą. Pozwolą bowiem nie tylko usprawnić działalność
Sądu w sferze organizacyjnej, ale
będą również trwale wywierać istotny, pozytywny wpływ na merytoryczną sferę tej działalności, dostarczając
instrumentów pomocnych sędziom
w procesie orzekania i umożliwiających kształtowanie jednolitych linii
orzeczniczych. Jestem przekonany,
że przedstawione zamierzenia wpisują się w szeroko rozumianą politykę informatyzacji działalności OIRP w
Katowicach i że przy wsparciu Pani
Dziekan, Rady Izby i powołanej przez
Radę komisji do spraw nowych technologii uda się je w niedalekiej perspektywie zrealizować.
Redagowanie rubryki naszego
kwartalnika poświęconej orzecznictwu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego rozpoczął w roku 2014 ówczesny Przewodniczący Sądu mec.
Tomasz Michalski. W latach 2016 –
2020 dzieło to kontynuowała i rozwinęła Przewodnicząca OSD mec.
Barbara Konarzewska. Od następnego numeru podejmę próbę naśladowania moich poprzedników w
przybliżaniu Czytelnikom zagadnień
związanych z obowiązkami radcy
prawnego w zakresie przestrzegania
przepisów prawa i zasad etyki zawodowej, z którymi zetknął się nasz Sąd
w swojej praktyce orzeczniczej. Zapraszam do lektury i przemyśleń.
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Muzyka, która zachwyca, wzrusza
i pobudza do refleksji, czyli
zaproszenie do świata sztuki
Maria Nogaj

radca prawny

Jest listopad i jak zwykle ostatni
artykuł roku rozpoczynam nostalgicznie, wspominając ostatnio zmarłych, czasem nam bliskich koleżanek i kolegów, lecz na ogół bliskich
memu sercu ludzi kultury, przeważnie ze świata muzyki.
W ostatnich artykułach wspominałam
wielkiego i niezapomnianego Krzysztofa Pendereckiego. Teraz zacznę od muzyki lżejszego kalibru.

Na początek Juliette Greco (1927
– 2020), idolka mojej młodości, czyli lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
dwudziestego wieku. Dożyła sędziwego wieku 93 lat i prawie do końca życia
śpiewała. Piosenkarka i aktorka filmowa
(pamiętna rola „Belfegora, czyli upiora
Luwru”), którego boję się do dziś. O tych
faktach na ogół wiedzą wszyscy, którzy są
troszkę „wcześniej urodzeni”. Ale może nie
wszyscy wiedzą o tym, że razem z mądrą
i bohaterską matką, w czasie drugiej wojny światowej działała we francuskim ruchu oporu i nawet parę miesięcy spędziła
w obozie w Ravensbrück. Po wojnie znalazła się ”we właściwym czasie we właściwym miejscu”, czyli w Paryżu w kawiarni
Saint Germain, gdzie spotkała kompozytorów Milesa Davisa i Josepha Kosmę oraz
Jeana Cocteau i Jeana Paula Sartra (przed-

Droga prowadząca do dworku śp. Krzysztofa Pendereckiego
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stawiać nie muszę). Dwaj pierwsi pisali
muzykę, a „drudzy” teksty do piosenek,
które ubrana zawsze na czarno Juliette,
w sposób tylko sobie właściwy, mistrzowsko posługując się rękami, wykonywała.
Ilekroć Ją słucham zawsze Ją taką widzę.
I nie wiem, czy była piękna czy brzydka,
wiem tylko że była jedyna i niepowtarzalna, idealnie muzyką i tekstem trafiając
w czas, który wtedy był też moim czasem.
Osobiście najbardziej lubiłam Jej piosenki o niebie paryskim (Sous le ciel de
Paris). Tak, Montparnasse, który w tym
czasie był ulubionym miejscem światowej bohemy (wcześniej, w latach XXX
dwudziestego wieku był to Montmartre) już na zawsze będzie mi się kojarzył
z Juliette Greco, którą ciągle podziwiam,
także za siłę charakteru i która na zawsze
pozostanie moją idolką. Miała trzech mężów, a drugim był Michel Piccoli, niegdyś
bardzo znany, a do dzisiaj jeden z bardziej ulubionych moich aktorów filmowych, znanych z popularnego ongiś filmu „Wielkie Żarcie”.
Nieomalże rówieśnicą Juliette Greco
była zmarła w październiku br. polska
piosenkarka i aktorka Marta Stebnicka,
która również występowała w kawiarni,
na odmianę krakowskiej „Jamie Michalikowej” i którą, wraz innymi Jej wielbicielami, regularnie oklaskiwałam właśnie
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku, albowiem
studiowałam wtedy w Krakowie.
I tyle o ostatnio zmarłych wspaniałych
kobietach ze świata muzyki, do których
zaliczyłabym też Ewę Demarczyk, która
trochę przypominała Juliette Greco, jakkolwiek też była Jedyna i Niepowtarzalna.

Dla odmiany, nieco filozoficznie, o namiętnościach, w szczególności o rozpuście, czyli przejście do świata Opery (MET).
Jeszcze w czasach, kiedy nikt w Polsce szczególnie nie przejmował się pukającą do drzwi zarazą, a więc 29 lutego
br., w ramach transmisji z MET obejrzałam „AGRYPINE” Georga Friedricha
Haendla z Joyce DiDonato w tytułowej roli i w reżyserii Sir Davida McVicara. I była to ostatnia transmisja live.
Potem nastąpiła, również w Polsce,
znana nam zaraza, która w wersji
wzmocnionej trwa do dzisiaj. I której
towarzyszą różne „ograniczenia”,
w tym dotykające w dużym
stopniu Kultury. Różne instytucje
kulturalne radzą sobie jak mogą,
a kino „Kosmos” w Katowicach
sięgnęło do retransmisji, o czym
już „na łamach” informowałam.
Ma to ten plus, że można obejrzeć
zarówno spektakle, które z różnych
względów nas ominęły, jak i te, które
chcemy sobie przypomnieć. Mnie
ominęła w roku 2013 transmisja
„Rigoletta” Giuseppe Verdiego
z Piotrem Beczałą w roli rozpustnego
księcia i w reżyserii Michaela Mayersa. Ponieważ inscenizacja wzbudziła
wiele kontrowersji postanowiłam, że
ją zobaczę i ocenię, czy wytrzymała
próbę czasu. Przy czym nie ukrywam,
że nie chciałam stracić okazji do kolejnego spotkania z naszym wspaniałym
tenorem. Oczywiście nie żałuję, a poniżej refleksje związane z obydwoma
przywołanymi spektaklami, których
różnica w czasie skomponowania wynosi około 100 lat.
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Obydwie opery bazują na skrajnych
namiętnościach, pożądaniu i zdradzie.
Bohaterką „Agrypiny” Haendla (16851759) jest postać autentyczna, żona
i matka potężnych cesarzy rzymskich,
Klaudiusza i Nerona. Wszyscy bohaterowie „Rigoletta” Verdiego (1813-1901)
to postacie fikcyjne, ale reżyser spektaklu
Michael Mayers w swojej wizji wzorował
się na postaciach autentycznych, a postać
Księcia przypominała mu słynnego ongiś
piosenkarza amerykańskiego, blisko powiązanego z Mafią, Franka Sinatrę. Stąd
uwspółcześnienie czasu i miejsca akcji do
lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku i Kasyna w Las Vegas. Byłam w Las
Vegas dwadzieścia lat później w stosunku do czasu akcji spektaklu i obserwując,
szczególnie oczy, jak mi się wydawało stałych bywalców, mogłam uwierzyć wersji
Michaela Mayersa. Wcześniej wielokrotnie
oglądałam operę „Rigoletto” i nie mogłam nigdy zrozumieć, dlaczego rozpustny Książę śpiewa słynną arię „la donna e
mobile”, czyli kobieta zmienna jest w momencie, kiedy to właśnie on jest niewierny,
nie tylko niewinnej Gildzie, córce Rigoletta, ale też wszystkim wcześniejszym swoim kochankom. Michael Mayers w swojej
wizji przekonał mnie, że rozpustny Książę,
może w całym w swoim zepsuciu związanym ze środowiskiem, w którym się
obracał, nosić gdzieś głęboko w swoim
sercu wizję prawdziwej Miłości, bo czego
by szukał w kościele, do którego przychodził od czasu do czasu i w którym zobaczył Gildę i zakochał się po raz pierwszy
w życiu. I dlatego jej tajemnicze zniknięcie
tak go zabolało i z tego bólu „leczył” się
w jedyny sposób jaki znał, czyli w domu
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rozpusty. A jedynym wytłumaczeniem
zniknięcia Gildy było to, że kobiety po prostu „tak mają”, bo są zmienne w uczuciach,
stąd słynna aria, którą śpiewa już po zniknięciu ukochanej.
Frank Sinatra który, jak wspomniałam,
dla reżysera był rzeczywistym bohaterem tego spektaklu, miał liczne kochanki,
w tym Marylin Monroe, którą w spektaklu odzwierciedla hrabina Ceprano, a jej
mąż jest stylizowany na Artura Milera,
był powiązany z mafią, a przecież śpiewał tak pięknie, że ilekroć go słucham
to nie mogę uwierzyć, że był do końca
zły. Dlatego wierzę w wersję Michaela
Mayersa!!!, która w dodatku idealnie
wpisuje się w, jak zawsze genialną,
muzykę Giuseppe Verdiego, sto lat
młodszego od Haendla i sto lat starszego od Franka Sinatry.
A teraz Agrypina w wersji Davida
McVicara. Uwielbiam spektakle operowe reżyserowane w MET przez Szkota sir Davida McVicara, z wykształcenia
aktora, urodzonego w Glasgow w roku
1966. O niektórych z nich, jak np. „Anna
Bolena” (druga z kilku żon Henryka VIII
Tudora i pierwsza z tych, które kazał
ściąć), skomponowana przez Gaetano
Donizettiego, czy „Norma” Vinnzenzo Belliniego, pisałam swego czasu na
łamach naszego kwartalnika. Zawsze
z zachwytem. Uwielbiam jego mroczny
(dosłownie) nastrój i oszczędność środków, niezależnie od tego, czy akcję opery
umieszcza w epoce zgodnej z wyobraźnią kompozytora, czy też współcześnie,
jak to miało miejsce w przypadku „Agrypiny” Haendla, gdzie piękną i przebiegłą
(historia pokazała, że nie dość przebiegłą)

KULTURA

żonę i matkę cesarzy umieścił w czasach
współczesnych w Mauzoleum, wśród
grobowców słynnych ludzi.
Bo problem żądzy władzy istnieje
w wersji niezmienionej przez wieki
i jest właściwie „genderowy”, bo dotyczy i mężczyzn, i kobiet i jeszcze „jakichś
tam innych” płci, którzy, jeśli tylko poczują
smak władzy, to stosują wszystkie sposoby i środki, aby tę władzę zdobyć i utrzymać. I w zasadzie zawsze w końcu tę władzę tracą. A Muzyka potrafi najpełniej tę
żądzę przekazać, oczywiście jeśli pomogą
jej wspaniali artyści. Znakomici soliści MET,
a w szczególności dysponująca świetnie
wyszkolonym mezzosopranem Joyce DiDonato, dotąd znana mi jako słodka blondynka, np. we wspomnianej wyżej „Normie”, jako brunetka w „Agrypinie” zmienia
się nie do poznania, wykorzystując do
maksimum swój talent wokalny i aktorski.
Znakomita w tym spektaklu była również
Kate Lindsey jako jej syn Neron. Wyszłam
ze spektaklu wstrząśnięta tym bardziej, że
nadal jego akcję obserwuję w „Realu”.
I co nadal Kulturo?

Czy przetrwasz tylko w wersji on
Line? Czy przetrwa katowicka urocza Filharmonia, która postanowiła skupić się
głównie na ekologii?
Czy przetrwa NOSPR, ze swoim ambitnym repertuarem, ze sprzedanymi abonamentami dla zawsze wiernych i z zakupionymi biletami dla czyhających na
eventy, jak np. ja, z zakupionymi biletami
na swoich historycznych ulubieńców, jak
np. niegdysiejszy laureat konkursu chopinowskiego Garrick Ohlsson, czy współczesny młody i sławny Jakub Józef Or-

liński, ze swoim zespołem Il Pomo d’Oro.
Czas pokaże i wtedy to Państwu opiszę.
Ponieważ numer „radcy.pl„ z tym artykułem, ukaże się gdzieś około świąt
Bożego Narodzenia, które w dodatku
nie wiadomo w jakiej wersji będziemy
świętować (ja na pewno przy Muzyce, daj Boże naszych pięknych, polskich kolęd, dlatego z całego serca
wszystkim Czytelnikom życzę, abyście świętowali je w zdrowiu i w otoczeniu tych, których kochacie i którzy są Wam życzliwi!!!
Zakończenie artykułu

Zaczęłam pisanie moich artykułów
dzięki byłemu już Dziekanowi Ryszardowi
Ostrowskiemu i Redaktorowi Naczelnemu, radcy prawnemu Markowi Wojewodzie. Piszę nadal u tego samego Redaktora
Naczelnego ale już pod nowymi władzami, na czele których stoi, a jakże, kobieta,
Dziekan Katarzyna Jabłońska. Byłemu
już Dziekanowi, którego bardzo ceniłam
i cenię nadal, za takt, kompetencje i życzliwość, bardzo dziękuję za owocną, mam
nadzieję, współpracę. I oczywiście życzę
dalszych sukcesów.
W to, że nowa Pani Dziekan będzie starała się z sukcesem spełniać
pokładane w niej nadzieje nie wątpię i oczywiście z całego serca życzę
jej w tym powodzenia. Gwarantem
tego jest jej zaangażowanie we wszystko co dotąd robiła i nadal robi. Życzę też
życzliwości i pomocy wszystkim tym,
których pomoc będzie Jej potrzebna.
I zdrowia zawsze, a szczególnie w czasach pandemii.
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Afryka na południe od równika
r. pr.
Krystian Juraszczyk

Tym razem trasa naszej kolejnej
podróży przebiega przez państwa
południowej Afryki. Planujemy zwiedzić Namibię, Zimbabwe, Zambię,
Botswanę, RPA oraz dwa królestwa
Suazi i Lesoto. Nasza podróż ma charakter pielgrzymki, co pozwoli nam na
spojrzenie na odwiedzane kraje pod
kątem misyjnej działalności Kościoła
na tych afrykańskich terenach.
Na samolocie Etiopskich Linii Lotniczych stojącym na lotnisku w Wiedniu
Ethiopian Airlines Boening 787 Dreamliner duży wizerunek etiopskiego przy-
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wódcy premiera Abiy Ahmed Ali a obok
napis gratulujący mu zdobycia Pokojowej Nagrody Nobla w 2019 roku. Nie
ukrywam, że przyznanie nagrody Nobla
etiopskiemu politykowi było na świecie sporym zaskoczeniem. Ustanowienie trwałego pokoju pomiędzy Etiopią
a Erytreją (włączoną do Etiopii w 1952
r. przez cesarza Haile Selassie I jako byłą
kolonię włoską będącą po II wojnie
światowej pod protektoratem brytyjskim) było chyba tego warte. Użyłem
słowa „chyba” po przeczytaniu świetnego artykułu naszego kolegi Bogdana Pasiecznego o Erytrei o tytule „Terra Incognita” (radca pl. nr 3(27)2020 r.,
w którym wyjaśnione są historyczne
zawiłości erytrejskiej polityki.
I tak pomalowanym samolotem poleciałem wraz z innymi po nową przygodę. I tym razem do podróży starałem
przygotować się solidnie studiując różne
przewodniki. Zajrzałem do Klubu Podróżnika w naszym kwartalniku. Odnalazłem
wspomnienia o znaczącym tytule „Nie
daj się zrobić w trąbę, nie jedź do Afryki” pióra naszego Redaktora Naczelnego
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– (radca.pl nr 4(12) z roku 2016). Dlatego
też postanowiłem w tej relacji więcej
miejsca poświęcić temu czego Naczelny
nie doświadczył.
Addis Abeba
Nie był to dla nas punkt docelowy,
a jedynie przesiadkowy. Nie ukrywam,
że moje wyobrażenie o Etiopii pochodzi
z czasów rządów cesarza Haile Selassie
I oraz słynnego biegacza olimpijskiego
złotego medalisty z Rzymu (1960 rok)
bosonogiego Abebe Bikili, który ten sukces powtórzył na olimpiadzie w Tokio.
Zbliżając się do Addis Abeby oglądam
wspaniały wschód słońca, kiedy to od
strony wschodniej delikatnie zarysowuje
się horyzont, na którym już po kilku minutach pojawia się czerwona, a za chwilę
złota poświata i wynurzające się słońce,
a z lewej strony widać jeszcze ostanie
mroki znikającej nocy. Po 10 minutach
już wszędzie wstał nowy dzień 13 stycznia 2020 roku. Podkreślam datę początku
podróży, albowiem już na pasie tranzytowym lotniska w Addis Abebie – Bole
wędrowało setki ludzi przechodząc do
terminali odlotowych (przeważali pasażerowie z Chin, którzy lecieli do pracy
w innych krajach lub odlatywali na inne
lotniska w Etiopii). Wobec słabej sieci
dróg transport lotniczy jest tu najpopularniejszy. Z boku przejścia na trójnogach
stały niepozorne kamery obserwujące ruch pasażerów. Po kilkudziesięciu
metrach tego przymusowego spaceru
zauważyłem mundurowych przyglądających się ustawionym monitorom.
Nagle poruszenie wśród nich, pokazują
coś na ekranach. Dwóch rosłych mun-

durowych rozgląda się po tłumie i po
chwili wyprowadzają z tłumu niskiego
wzrostu mężczyznę, według mojej oceny narodowości chińskiej i znikają z nim
w lotniskowym pomieszczeniu. Sprawa
chwilę później się wyjaśniła, albowiem
te niewinne kamery to kamery termowizyjne, wskazujące kto z przechodzących
ma gorączkę. Informacja o tajemniczym
wirusie z miasta Wuhan była już tu powszechna, ale do końca nie było wiadomo jak postępować z takimi przypadkami. Trafiamy na nasz terminal odlotowy.
Obsługuje on 10 tzw. gejtów, czyli miejsc
w których po kontroli biletowo-paszportowej oczekuje się na swój samolot.
Objęliśmy wzrokiem cały terminal i zdecydowaliśmy się zaczekać na górnym
poziomie. Na dolnym poziomie kłębiło
się ponad dwa tysiące pasażerów, mających lecieć, jak wynikało z tablicy lotniskowej, do 10 miast na świecie, z czego 8
lotów kończyło się w Chinach. Z lokalnej
prasy anglojęzycznej leżącej na lotnisku,
z internetowego portalu tegoż lotniska
wynika, że jest to 3. największy port lotniczy Afryki po Johannesburgu i Kairze
zwany „Wrotami Afryki”. Po ubiegłorocznej modernizacji ma w tym roku obsłużyć 22 miliony pasażerów. Ale to ciągle
za mało. Etiopczycy mają wybudować
nowy gigantyczny port lotniczy w oddalonym o 38 km od stolicy Bishofcie,
obsługującym 100 milionów pasażerów
rocznie. Budować mają go oczywiście
Chińczycy. Nie tylko na Malediwach i Sri
Lance, które zwiedzałem dwa miesiące
wcześniej, duże inwestycje infrastrukturalne (porty, mosty), jakie Chiny budują
krajom rozwijającym się, uzależniają je
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od chińskiego kapitału w efekcie w rozliczeniu wielkie tereny i budowle stają się
chińską własnością. Wydaje się, że projektowany nowy port lotniczy jest tego
przykładem. Flota lotnicza etiopskiego
przewoźnika Ethiopian Airlines jest całkiem spora, bo to aż 123 nowoczesne
samoloty. Samoloty te po prostu królują
na afrykańskim niebie. Kiedy wszystkie
maszyny wystartowały unosząc w bezkres nieba wszystkich, którzy oczekiwali
w naszym terminalu – wywołano nasz
dalszy lot do Windhoek – stolicy Namibii.
Dzienny lot nie był ciekawy widokowo.
Lecieliśmy na wysokości 10.000 ~11.000
m nad ziemią, a pod nami białe kłębiaste
chmury przysłaniały nam widok spękanej przez słońce ziemi, na której mimo
chmurzastej kołderki było wprost upalnie. Śledząc na moim monitorze przebieg lotu porównując to z podręcznym
atlasem wyczekiwałem momentu kiedy
przetnę po raz pierwszy w życiu równik.
Udało się. Uczciłem ten moment lampką
wina podaną do obiadu przez przemiłą
etiopską stewardesę. Wiedzą jak dbać
o światową klientelę.
NAMIBIA
Zbliża się według miejscowego czasu godzina 14.00. Przyglądając się przebiegowi południków na globusie przebiegających przez ten kraj, to różnica
czasowa nie jest tak duża, bo zależnie
od czasu letniego czy zimowego w kraju to 2 – 3 godziny na plus. Lądujemy
w Namibii na międzynarodowym lotnisku w Windhuk imienia Hosea Kutako.
Człowiek ten pochodzący z ludu Herero uniknął losu swoich pobratymców,
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którzy w ilości ponad 100.000 zginęli
w początkach XX wieku w koncentracyjnych obozach śmierci założonych przez
niemieckich kolonistów przybyłych tu
w latach osiemdziesiątych XIX w., założycieli Niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej i do końca swojego życia
(zmarł w roku 1970 w wieku 100 lat) był
wodzem plemienia swojego ludu. Odprawa paszportowa trwa aż 4 godziny,
a było to spowodowane przeświadczeniem personelu lotniska, że na wszystko
jest czas, a ponadto jest to czas sjesty,
która jest dla miejscowych ważnym wydarzeniem dnia codziennego. Tutaj spotykamy się z naszym pilotem, Mariuszem
zwanym z włoska Mario (jest w Rzymie
właścicielem Biura Podróży), który przygotował cały nasz pobyt w Afryce. Dzięki
jego wiedzy i doświadczeniu oraz zdolnościom organizacyjnym była to po prostu podróż życia. Pierwsza nasza podróż
w Namibii to 45 km z lotniska do stolicy
Windhoek. Do roku 1968 Namibia znana była pod nazwą Afryki Południowo-Zachodniej. Tak było od roku 1915, kiedy
to z nazwy kraju skreślono przymiotnik
niemiecki, który figurował od 1882 roku.
Namibia w czasie I wojny światowej została anektowana przez Związek Południowej Afryki, a w 1920 została przez
Ligę Narodów oddana oficjalnie pod
protektorat tego państwa. Językiem
urzędowym jest angielski, a dominującą religią protestantyzm. Zauważyliśmy
w czasie wojaży po kraju, że nadal jest
powszechnie używany język niemiecki
nie tylko przez potomków dawnych kolonistów, ale także przez liczną emigrację
niemiecką po 1980 roku. Walutą Namibii
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jest dolar namibijski (NAD) – jego średni
kurs to ok. 0,27 złotego. Namibia uzyskała niepodległość od Afryki Południowej 21 marca 1990 roku. Motto kraju to
„Jedność, wolność, sprawiedliwość”. Pod
względem gęstości zaludnienia, Namibia jest drugim po Mongolii najrzadziej
zaludnionym krajem na świecie. Wieczorem zdążyliśmy zrobić mały spacer
po mieście. Powszechnie uważa się, że
ten kraj jest najbezpieczniejszy w Afryce
w przeciwieństwie do krajów sąsiednich.
Rankiem następnego dnia ruszamy
w drogę. Jedziemy w kierunku Parku
Narodowego Namib-Naukluft, najstarszej pustyni świata zobaczyć cud natury: wielkie wydmy. Przejechaliśmy około
50 km od stolicy drogą asfaltową, dalej
tu już tylko droga szutrowa. Część drogi
wiedzie przez pustynię Namib. Po drodze przystanek niemal obowiązkowy
pod napisem zwrotnik Koziorożca. Jest
to wysunięta na południe linia równoleżnikowa o wartości 23 stopnie 26 minut
16 sekund. To tutaj ma miejsce tzw. przesilenie zimowe, kiedy to w okresie od 21
do 22 grudnia słońce na tym miejscu
pada pod kątem 90 stopni, stając w zenicie. Zatem od następnego dnia słońce
wędruje w kierunku północnym, aby ok. 20 marca
znaleźć się nad równikiem
zaczynając czynić wiosnę na półkuli północnej.
Docieramy jadąc 200 km
szutrową drogą do granicy
parku, gdzie po wykupieniu biletów udajemy się
w dalszą drogę. Ku naszemu zdumieniu, jest to pięk-

na asfaltowa droga, która prowadzi przez
63 km do parkingów końcowych przy
wydmach. Park znajduje się pod opieką
UNESCO, która finansuje miejsca świadczące o naszej, także odległej przeszłości.
Tutaj zatrzymujemy się zmieniamy autobus na jeepy, które podwożą nas pod
wydmy. Z uwagi na ogromy powierzchni
piaskowej, która się nieustannie nagrzewa, temperatura potrafi dochodzić do
51°C, w czasie naszej wizyty było tylko
47°C. Zasada chodzenia po wydmach to
wysokie obuwie i grube wełniane skarpety. Jedna z naszych koleżanek zaniedbała tego i do końca naszej wyprawy
musiała się dzielić posiadanym zapasem
spirytusu ze swoim największym palcem
prawej nogi, który się mocno poparzył. Nie będę powtarzał zachwytu tym
miejscem przez Redaktora Naczelnego,
ale potwierdzam, że zachwyt był uzasadniony. Opuszczając park udajemy się
w kierunku Atlantyku do Walvis Bay. Nim
jednak pokonamy liczącą ponad 300 km
trasę, czeka nas nocleg w lodgy. Jest to
teren zazwyczaj oddalony około 1~2 km
od głównej drogi, gdzie dawni koloniści tych terenów mieli swoje siedziby.
Wielu potomków osadników zarówno
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niemieckich, a potem angielskich prowadzą te fermy do dziś. Inni urządzają
je po staremu, a w wysokim standardzie
wykończeniowym (prysznice, wanny, TV
-Sat) i przyjmują turystów zwiedzających
przyrodę tych stron.
Oczywiście loże są strzeżone nocą
przez uzbrojonych z powodu licznej dzikiej gawiedzi, jak zebry, antylopy, gazele
i inne. Trafia się także guziec zwyczajny,
czyli jak to zauważył jeden z kolegów
typowa dzika świnia o powiększonym
ryju i z większymi szablami. Na terenie
lodgy szereg reliktów przeszłości, czego przykładem był oglądany wrak samochodu z lat trzydziestych XX wieku
sprowadzony na zamówienie byłego
właściciela. Są tu także obiekty sakralne czego dowodem był niewielki kościół protestancki. Jako jedyny kościół
w najbliższej okolicy miał charakter powszechny; skorzystaliśmy uczestnicząc
we mszy świętej, która była odprawiona
przez naszego duchownego przewodnika. Z mszy skorzystali także miejscowi
pracownicy ośrodka. Atmosfera mszy
była niesamowita.
Skoro świt wyruszamy na wybrzeże
atlantyckie mijając po drodze kaniony
rzek Kuiseb oraz Gaub. O ile słowo kanion odpowiada rzeczywistości otoczenia to o tym, że jest to rzeka świadczy jedynie przerywana linia na mapie.
Ostatni deszcz miał miejsce tutaj (opad
bardzo słaby) kilka, a niektórzy twierdzą
kilkanaście lat temu. Aż wreszcie ten moment, że czuć powiew znad Atlantyku.
I po chwili na horyzoncie zarys oceanu,
pierwszego oceanu w tej podróży. Wjeżdżamy do Walvis Bay.
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Walvis Bay jest położone w zatoce
osłonionej przez mierzeję Pelican Point.
Tutaj mieści się największy port Namibii. Jedziemy drogą prowadzącą wzdłuż
oceanu. Zatrzymujemy się na dużym
parkingu gdzie parkują wycieczkowe autobusy oraz podróżujący indywidualnie
turyści. Kilkanaście metrów od brzegu laguna, a na niej setki ptaków różnych gatunków. Są tu różowe flamingi, pelikany,
swojskie dla nas kormorany oraz dziesiątki innych gatunków, w tym różnie wyglądające miejscowe mewy. Istna uczta dla
zapalonych ornitologów, którzy w sile
kilkunastu osób zgromadzili się na wybrzeżu ze swoimi aparatami fotograficznymi mającymi co najmniej półmetrowe
teleobiektywy. Bliskim ujęciom nie ma
końca. Wody zatoki są bardzo bogate
w plankton, co zachęca do podpływania
tutaj stosunkowo wielu przedstawicieli rodziny waleni. A jak są wieloryby to
zaraz pojawiają się wielorybnicy a wraz
z nimi flota statków wielorybniczych.
Zbliża się wieczór więc żegnamy lagunę
i ruszamy dalej aby zdążyć na kolację do
oddalonego o 25 km Swakopmund. Po
drodze mijamy współczesną odmianę
slumsów. Eleganckie domeczki.
Swakopmund jest miejscowością wypoczynkową i jest dobrze zachowanym
przykładem niemieckiej architektury kolonialnej. Obejrzeć możemy tutaj pałac
niemieckiego gubernatora wybudowany z tzw. pruskiego muru, niemieckie
szkoły, ośrodki kulturalne. Jest także byłe
niemieckie więzienie wykorzystywane
przez miejscowy wymiar sprawiedliwości do dnia dzisiejszego. Trafiamy do restauracji na kolację.
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Ustawione w literę L stoły mieszczą
naszą całą 35-osobową grupę. Pierwszą
niespodzianką było menu składające się
wyłącznie z afrykańskich potraw: zupa
z miejscowych krabów, steki z antylopy
kudu, pieczeń z antylopy impala, piersi ze
strusia i inne dodatki, z których bardzo mi
podchodziła miejscowa odmiana ryżu.
Drugą niespodzianką był występ męskiego zespołu chóralno-tanecznego miejscowego plemienia. Godzinny występ
zasłużył na nasze gromkie owacje. Wracając do hotelu, przechodziliśmy obok
różnej maści piwiarni, bardzo głośnych
i śpiewnych. Tak jak to bywa w niektórych dzielnicach np. Monachium, Berlina
i czy Kolonii. Zwiedzając miasto następnego dnia buszowaliśmy po sklepach
w poszukiwaniu pamiątek, względnie
wyrobów, których w Europie nie spotkamy. Tego dnia ruszamy odwiedzić rezerwat Cape Cross położony ok. 150 km na
północ. Rezerwat ten ma charakter historyczny, a przede wszystkim biologiczny.
Jeżeli chodzi o historię to tutaj w 1486 r.
(było to 76 lat po bitwie pod Grunwaldem) portugalski żeglarz Diego Câo wylądował w drodze na południe od równika. W miejscu tym umieścił kamienny
krzyż aby upamiętnić tę podróż. Krzyż
w oryginale nie przetrwał. Pod koniec
XIX wieku ustawiona została replika krzyża, którą oglądamy do dnia dzisiejszego.
Rezerwat to obszar o wielkości 60 km2
i tutaj znajduje się ostoja największej na
świecie kolonii lęgowej afrykańskich fok
przylądkowych. Niesamowite wrażenie
robi taka ilość fok w jednym miejscu.
W dniu naszego pobytu to około 25 tysięcy osobników. Ponieważ jest to kolo-

nia lęgowa to w lęgowym okresie (listopad, grudzień) potrafi przypłynąć nawet
jak policzyli pracownicy tutejszej stacji
naukowej 210 tysięcy fok. Znajdujące
się niedaleko od tego miejsca lęgowiska
ptaków są pod ochroną i niedostępne
dla turystów. Ze względów zapachowych dłuższy pobyt niż jedna godzina
na tym terenie jest niewskazany. Obszar
ten jak wiele innych został wpisany na listę dziedzictwa narodowego. Wracamy
do Swakopmund i do wieczora korzystamy z przyjemności atlantyckiej plaży.
Rankiem żegnamy atlantyckie wybrzeże
i ruszamy w kierunku stolicy. Po drodze
odwiedzamy wioskę etniczną plemienia
Himba. Było to plemię, które wraz z plemieniem Hero zostało skazane na zagładę we wspomnianych obozach koncentracyjnych. Plemię przetrwało chroniąc
się m.in. w u północnego sąsiada jakim
jest Angola. Dziś plemię to jest jedną
z większych atrakcji turystycznych. Wjeżdżamy do wioski i zatrzymujemy się na
prowizorycznym parkingu. Przed nami
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w kręgu stoją niewielkie okrągłe chatynki
zamieszkałe przez rodziny. Na znak żony
wodza z chatek wychodzą młode kobiety o jednolitym kolorze skóry brązowo-czerwonym. Himba codziennie dużo
czasu spędzają na zabiegach upiększających. Na włosy i skórę nanoszą mieszankę masła, popiołu, roślin i ceglastej
ochry, naturalnego pigmentu z hematytu zwaną otjize,. Mikstura jest tłusta
i poza upiększaniem ma za zadanie pielęgnować skórę, chronić przed słońcem
i insektami. Specjalna fryzura jest jeszcze
bardziej pracochłonna. Na całej głowie
zaplata się warkoczyki, naciera popiołem
i smaruje ochrą. Na końcach przyczepia
się „sztuczne” pukle, czyli pęczki czarnej
wełny, które efektownie odcinają się od
reszty czerwonej fryzury. Zaczynają szybki taniec połączony ze śpiewem. Teraz
czas na prezenty jakie rozdajemy wśród
kobiet. Największym powodzeniem cieszą się próbki różnych gatunków perfum,
a krzątające się maluchy, porywają oferowane im słodycze. Zarówno Himba, jak
i Herero są pasterskimi plemionami koczującymi. Ważne znaczenie dla kobiet
Himba ma symbolika. Dziewczęta, które nie są gotowe do małżeństwa mają
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zaplatane zazwyczaj
dwa grube warkocze
zaczesywane na twarz.
Te które są mężatkami
i matkami mają liczne
bransolety na nogach,
co świadczy o ilości
dzieci.
Smarowanie
ciała ma swoje znaczenie. Chroni skórę przed
słońcem i insektami.
Ozdoby ciała w postaci korali obręczy
metalowych i naszyjników ważą do 4
kg. Czego się nie robi dla piękności i powabu swojego ciała. Jedynym ich strojem jest krótka spódniczka z kozich skór
opasująca ciało na wysokości bioder. Nie
używają wody i nie myją się. Woda tutaj
jest bardzo cenna. Dbają o swoją higienę osobistą poprzez okadzanie miejsc
intymnych. Demonstrowała to jedna
z kobiet, która na żarzące się węgielki
z ogniska dorzucała kawałki ziół i kamforyi kucając nakryła się skórą i powstałym
dymem zapachowym okadzała intymne
części swojego ciała. Żegnamy wioskę
i kierujemy się do hotelu w Windhoek.
Następnego dnia ruszamy na zaległe
piesze zwiedzanie centrum. Kościół luterański jest symbolem niemieckiej architektury z czasów kolonialnych, dalej budynek parlamentu z pięknym ogrodem.
Siła demokracji powoduje, że budynek
ten stał się za mały na aktualne potrzeby
i jest rozbudowywany. Obok Muzeum
Narodowe z pomnikiem San Nujomy,
pierwszego prezydenta Namibii. Na nieopodal położonym placu na stojakach
poustawiane są meteoryty, jakie spadły na ziemię w Namibii. Opisane co do
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wagi i miejsca znalezienia są na małym
odcinku zeszlifowane, co powoduje widoczność jego struktury. Są to po prostu
duże bryły metalu. Największy meteoryt
Hoba, jaki spadł na namibijską ziemię jest
eksponowany w miejscu swojego upadku na fermie w pobliżu miasta Grootfontein w północno-zachodniej części kraju.
Waży około 60 ton. Polubiło niebo ten
kraj zsyłając aż tyle „spadających gwiazd”.
Spacerkiem przechodzimy do Katedry Najświętszej Marii Panny. Katedra jest
siedzibą arcybiskupstwa obejmującego
znaczną część kraju. Z kościoła słychać
śpiewy, wchodzimy. Na chórze odbywają się próby chóru katedralnego. Kiedy
przedstawiamy się dyrygentowi intonuje
on Arkę ulubioną pieśń naszego Papieża
Jana Pawła II, którą wspólnie śpiewamy
z chórem. Były to wzruszające chwile.
Wracamy do hotelu. Po drodze mijamy
nowo wybudowany budynek Sądu Najwyższego. Teraz do autokaru i na lotnisko, lecimy do Wodospadów Wiktorii
w Zimbabwe. Tutaj wyjaśniła się liczba

uczestników naszej pielgrzymki. Samolot
obsługujący tę trasę posiada 37 miejsc
i w dacie nabycia przez organizatorów
biletów nieomal rok przed wylotem 2
bilety były już zakupione, jak się okazało
przez niemieckie małżeństwo. Godzinę
później lądujemy w Viktoria Falls. Na lotnisku za jedyne 50 dolarów USA otrzymujemy wizę Zimbabwe oraz Zambii.
Nie dostajemy za to swoich bagaży, albowiem – jak nam powiedział ze stoickim
spokojem pracownik lotniska – z uwagi
na mogące nastąpić przeciążenie przylecą one następnego dnia. Dostaliśmy je
faktycznie za 2 dni.
Zimbabwe i Zambia
Oba kraje miały trudną historię nie
tylko polityczną, ale i ekonomiczną. O hiperinflacji w Zimbabwe wspomina Redaktor Naczelny w swoim cytowanym
artykule. Niemała w tym zasługa Roberta
Mugabe, który rządził w tym kraju prawie przez 37 lat. Diametralna zmiana
nastąpiła w listopadzie 2017 roku, kiedy
to na stanowisko prezydenta zaprzysiężony został Emmerson Mnangagwa, Już
wkrótce wezwał do powrotu białych farmerów, zapewniając rekompensatę za
znacjonalizowane przez Roberta Mugabe gospodarstwa. Pierwszy farmer powrócił na swoje gospodarstwo już miesiąc później ku zadowoleniu pracujących
u niego robotników rolnych.
Zwiedzanie zaczynamy jednak od
Zambii. Jest to właściwie kilka kilometrów dalej. Po przejściu 2 kontroli granicznych oferowane są stare (bo zaledwie
kilka lat temu wycofane z obrotu banknoty stu i pięćdziesięcioro bilionowe
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zambijskich dolarów (100 000 000 000,
50 000 000 000 tylko za 2,3 dolary). Jest
to świadectwo trzeciej w historii współczesnego świata hiperinflacji po węgierskiej (1946 r.) oraz jugosłowiańskiej
(1994 r.) System zakupów jest oparty na
bonach, które dostaje pracownik u swojego pracodawcy względnie na zaświadczeniach, które się otrzymuje po dokonanej uprzednio wymianie „prawdziwych”
walut. Granicę pokonujemy busem po
stalowym moście granicznym zawisłym
nad kanionem rzeki Zambezi. Tuż obok
most kolejowy, po którym przejeżdżają
głównie wagony sypialne dowożąc chętnych niemal z całego świata pragnących
zobaczyć cud natury, jakim są Wodospady Wiktorii odkryte przez szkockiego misjonarza i badacza Dawida Livingstona.
Kiedy je ujrzał po raz pierwszy w 1855
roku powiedział o nich „Widok jest tak
piękny, że muszą się w niego wpatrywać aniołowie w locie”. Na cześć swojej
36-letniej wówczas władczyni nazwał
je – Wodospadami Wiktorii. Aczkolwiek
wodospady te leżą na terenie Zambii, to
najładniejszy widok jest od strony Zimbabwe, albowiem w tym miejscu Zambezi jest rzeką graniczną.
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Ale wodospady oglądać będziemy
dopiero jutro. Dzisiaj dwa busiki średniej
wielkości wiozą nas do Parku, w którym
mieści się sierociniec dla drapieżników.
Przebywają tutaj małe zwierzęta, których matki zostały zastrzelone przez kłusowników. Same w takim wieku byłyby
przedmiotem polowań. Tutaj wychowywane są przez opiekunów, nad którymi
czuwają ludzie nauki. Atrakcją naszej wizyty jest spacer po drogach parku w towarzystwie lwów. Wszyscy uczestnicy są
podnieceni spotkaniem na żywo z tymi
drapieżnikami. Podzieleni na niewielkie grupy po 8-9 osób otrzymujemy po
metrowym kijku i gęsiego udajemy się
w głąb lasu. Po kilku minutach dochodzimy do polany, na której rozłożyły się
3 lwice oraz jeden samiec – król pustyni.
Są to osobniki mające po około 2 lata.
Samiec dostojnie leżący w pozycji permanentnej obserwacji. Nie ma jeszcze
charakterystycznej obfitej grzywy. Ta dopiero mu rośnie. Z wielkim przejęciem za
zgodą opiekunów podchodzimy z żoną
do lwa Eryka, aby go pogłaskać. Początkowy stres spowodowany spotkaniem
z królem zwierząt wszechwładnie panującym na pustyniach powoli opada.
Głaskając także pozostałe
słyszymy pomruk zadowolenia. Jednak drapanie
pod brodą zastrzeżone
jest dla opiekunów. Spacerkiem, trzymając samice
za ogon odprowadzamy
je do zagrody. Nie każdy
może powiedzieć, że spacerował z lwami. Jeszcze
długo dzielimy się dozna-
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w karty, szachy, rzucają kule. Nasze zainteresowanie budzi niewielki budynek,
pod którym gromadzi się grupka ludzi.
Jest to posterunek policji, do którego
przywozi się skazanych na widzenia
z rodziną. No, takich udogodnień u nas
nie ma. Za niewielką palisadą plac targowy, gdzie miejscowi mogą nabyć lub
sprzedać swoje nadwyżki rolne lub inne
przedmioty. Za kolejnym ogrodzeniem
jarmark, gdzie przybywający od czasu
do czasu turyści mogą nabyć pamiątki.
Mimo zakazu obrotu walutą najczęstszym zawołaniem jest „only one dollar”.
Pamiątki nam tutaj obrodziły, albowiem
nymi wrażeniami. Myślę, że najbardziej w miastach jest znacznie drożej, czezadowolone są lwy, które zarobiły nie go doświadczyliśmy godzinę później
tylko na swoich opiekunów, ale także na spacerując po Livingston, podziwiając
swoje utrzymanie i całego ośrodka. Taki kolonialną zabudowę miasta i nowe paspacer to aktualny koszt 150 USA dola- wilony z chińszczyzną. Największe jedrów od osoby.
nak zainteresowanie wzbudził kolonialny
Odwiedzamy jeszcze wioskę Kazun- dworzec kolejowy, na którym stało kilkagula, gdzie żyje kilkanaście rodzin. Za naście salonek z różnych minionych epok
palisadą z trzciny, trzy, cztery trzcinowe którymi zamożni turyści w dawnym stylu
chaty należące do jednej rodziny, któ- dojeżdżają z wszystkich stron świata aby
re służą na mieszkania, a raczej miejsce podziwiać wodospady Wiktorii.
noclegu, bo całe życie toczy się poCiąg dalszy w następnym numerze.
Krystian Juraszczyk
między chatami. Kilka takich samych
trzcinowych zabudowań, ale niższych,
to zabudowania gospodarcze na kury,
kozy i inny inwentarz, będący podstawą
wyżywienia. Trzy kilometry dalej murowane zabudowania szkoły i małego
kościoła, ale to tu jest centrum okolicy.
Do szkoły przychodzi z całego okręgu
kilkaset dzieci, aż wprost trudno uwierzyć w jaki sposób prowadzi się naukę.
Atrakcją jest centralny plac, gdzie pod
wielkim drzewem mężczyźni oddają
się różnym rozrywkom. Grają głównie
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