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przez mec. Joannę Agacką-lndecką

Z Życia: O Jubileuszu Mec. Mirosława

Olczyka, o Wigilii ORA, o Konkursie

Poetyckim, o zmaganiach narciarzy

W rubrykach stałych: kronika kadrowa

oraz humor z sal sądowych
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PRAWNICY W KLINCZU

Zdarzyły się ostatnio dwa fakty o

istotnym znaczeniu dla prawników,

pozornie różne, jednak mające ze sobą coś

wspólnego. Pierwszy to apel Jana Pawła II

o powstrzymanie się prawników od

uczestniczenia w sprawach rozwodowych.

KATON STARSZY

Nie był on zbyt obszernie komentowany
w prasie, może dlatego, że pochodzi od

bezspornie najwybitniejszego Polaka

czasów nowozytnych. Trudno jednak nie

dostrzec, iż zastosowanie się do apelu

oznacza dla prawników bądź

bojkotowanie” obowiązującego prawa,

bądź działanie contra legem. Jak sędzia

może odmówić orzekania w sprawach

zawodowych, a adwokat - pomocy prawnej

zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Czy w świetle zasady rozdziału

Kościoła od Państwa apel Papieża nie

oznacza wezwania do nieprzestrzegania

obowiązującego prawa cywilnego? Takie

pytania zadawało mi już kilka osób
w prywatnych rozmowach.

Fakt drugi: prasa doniosła, że

adwokat ze Starogardu Gdańskiego

rozpoczął egzekucję wierzytelności wobec

sądów. Postępowanie takie spotkało się

ponoć z dezaprobatą środowiska

adwokackiego i właściwej Rady

Adwokackiej. Tak więc korzystanie

z obowiązującego prawa, wszczęcie

postępowania egzekucyjnego w trybie

kodeksu postępowania cywilnego zostało

uznane za niewłaściwe (na marginesie

warto przypomnieć, że kiedy sędziowie

występowali do sądów o zapłatę zaległych

wynagrodzeń, środowisko sędziowskie nie

wyrażało oburzenia).



W pierwszym przypadku mamy do

czynienia z wezwaniem do niekorzystania z

przepisów prawa (rozwody). W drugim

realizacja przepisów (dążenie do zapłaty

długu) jest uznana za niewłaściwą. O ile

odnośnie apelu Jana Pawła II można

zrozumieć, że ma on wymiar moralny, o

tyle kwestionowanie wszczęcia procedury

egzekucyjnej tylko dlatego, że chodzi o

dług sądów, wydaje mi się zupełnie nie do

przyjęcia.

SONDA KRONIKI

Po apelu Jana Pawła II skierowanym do

prawników, aby powstrzymali się od

uczestniczenia w sprawach rozwodowych,

przeprowadziliśmy na ten temat sondę

w pokoju adwokackim:

adw. Katarzyna Postół: Prowadzę sprawy

rozwodowe. Nie zmienię swojego

postępowania wobec apelu Papieża, mimo

iż jestem osobą wierzącą. Mam ogromny
szacunek dla Jana Pawła II, co nie znaczy,

że zgadzam się z nim we wszystkim. Myślę,

że prawnicy nie mogą takiego wezwania
respektować.

adw. Janusz Kamer: Nie zamierzam
zrezygnować z prowadzenia spraw
rozwodowych po apelu Papieża. Apel
powinien być chyba kierowany do tych,
którzy decydują się na rozwód, a nie do
tych, którzy prowadzą sprawy jako
pełnomocnicy.

adw. Barbara Parczewska: Nie
zaprzestanę prowadzenia spraw
rozwodowych po apelu Papieża, bo muszę
informować klientów o prawach, które im
przysługują. Sprawy rozwodowe są
konsekwencją pewnych patologii
społecznych w rodzinie. Patologii tych nie
można pozostawiać bez rozwiązania.
Wielokrotnie cierpią na tym dzieci.

adw. Lidia Wiśniewska—Antosik: Nie
zamierzam zaprzestać prowadzenia spraw
rozwodowych wobec apelu Papieża.

Rozwód cywilny nie ma nic wspólnego zrozwiązaniem sakramentu 
małżeństwa

przez Kościół.

adw. Edmund Pryca: Prowadzę spravh,
rozwodowe i nie zamierzam zmienić
swojego postępowania. Wiara nie może
zastępować rozwiązania konkretnych
problemów ludzi. Ich rozwiązanie jest
regulowane przez prawo świeckie i z reguły
stanowi wybór mniejszego zła.

adw. Krystyna Kanicka: Apel Papieża nie
zmieni mojej praktyki prowadzenia spraw
rozwodowych. W wielu małżeństwach
zdarzają się sytuacje, które wymagają
rozwodu, aby zakończyć akty przemocy
czy nieszczęścia. Rozwód cywilny nie jest
ingerencją w wiarę. Katolika reagującego

na apel Papieża nic nie zmusza do
wstąpienia w nowy związek formalny.
Wychowywanie dzieci w atmosferze braku
miłości i wzajemnego szacunku jest dla nich

często wielkim nieszczęściem.

Rozmawiał: JS

adw. dr hab. Leszek Sługocki

W ZWIĄZKU Z APELEM PAPIEŻA
odnośnie spraw o rozwód

Źródłami powszechnie obowiązującego

prawa Rzeczypospolitej Polskiej są:

Konstytucję, ustawy, ratyfikowane umowy

międzynarodowe oraz rozporządzenia (art.

87 par. 1 Konstytucji). Każdy ma

obowiązek przestrzegania prawa

Rzeczypospolitej Polskiej (art. 83

Konstytucji). Prawa kościelne nie są

powszechnie obowiązującym prawem w

Polsce.

Rozwód jest instytucją prawną

przewidzianą przez Kodeks Rodzinny i

Opiekuńczy. O rozwodzie orzekają sądy,

stosując obowiązujące prawo.
Adwokaci działają w procesie o rozwód

bądź jako pełnomocnicy ustanowieni przez

strony, bądź są ustanowieni przez sąd dla

strony zwolnionej od kosztów sądowych.
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Adwokat może z ważnej przyczyny

odmówić przyjęcia pełnomocnictwa do

prowadzenia sprawy o rozwód, natomiast
uchylenie się adwokata od prowadzenia
sprawy o rozwód, w której został
ustanowiony pełnomocnikiem przez sąd,
może mieć miejsce w wyjątkowych
okolicznościach i decyduje w tym
względzie sąd.

Apele głoszone przez Papieża nie mają
żadnej mocy prawnej. Mogą być najwyżej
drogowskazami natury moralnej lub
etycznej dla osób chcących się im
podporządkować, o ile nie są sprzeczne z
obowiązującym powszechnie prawem.

Rozwód jako instytucja prawna istnieje
we wszystkich europejskich ustawodaw-
stwach, nie tylko w kodeksach, ale jest
dość powszechnie stosowany. W
niektórych ustawodawstwach (np. fran-
cuskim), gdy strony wnoszą zgodnie o
orzeczenie rozwodu, to sąd winien go
orzec, a nawet w takich wypadkach obie
strony mogą być reprezentowane przez
jednego pełnomocnika. W innych
ustawodawstwach sąd orzeka rozwód w
postępowaniu procesowym, po ustaleniu

ważnych przyczyn i gdy zaistniał zupełny i

trwały rozkład pozycia. Tak w polskim
ustawodawstwie.

Zrezygnowanie z instytucji rozwodu

byłoby cofnięciem ustawodawstwa i życia

społecznego o setki lat. Banałem jest
stwierdzenie, ze taka sytuacja w Europie

nigdy nie będzie miała miejsca.

Dlatego apel Papieża, aby sądy nie

orzekały rozwodów i aby adwokaci takich

spraw nie przyjmowali do prowadzenia, jest

nawoływaniem do nieposłuszeństwa wobec

prawa i próbą cofnięcia rozwoju

społecznego. Ani sądy, ani adwokaci nie

mogą podporządkować się temu apelowi.

Jest jednak dodatkowy, bardziej bolesny

aspekt apelu Papieża. Ten apel po prostu

obniza autorytet Papieża i wskazuje, że

jego doktrynerstwo religijne jest

całkowicie oderwane od rzeczywistości

społecznej i prawnej istniejącej obecnie w

Europie.

To sinutne.

Najlepiej jednak byłoby, aby ten apel jak

najszybciej został zapomniany.

adw. Karol Głogowski

UWAGI NA MARGINESIE

WYPOWIEDZI PAPIEŻA

przed rotą Rzymską 28 stycznia 2002 r.

na temat nierozerwalności małżeństwa

(w relacji polskich mass mediów)

Obowiązujące Prawo O

adwokaturze przewiduje mozliwość

odmowy udzielenia pomocy prawnej przez

adwokata. Ale może to nastąpić tylko z

ważnych powodów, o których adwokat

powinien poinformować zainteresowanego

(art. 28).

Ustawa nie określa, o jakie „ważne
powody” chodzi, co otwiera możliwości
dość swobodnej interpretacji tego wyjątku
od obowiązku świadczenia pomocy
prawnej przez adwokatów tym wszystkim,
którzy o taką pomoc zwracają się do nich.

W związku z tym rodzą się pytania:
czy na przykład można odmówić udzielenia
pomocy prawnej ze względu na
przekonania polityczne adwokata albo na
wyznawany przez niego światopogląd?
A takie właśnie pytania nasuwają się
w kontekście niedawnej wypowiedzi
papieża Jana Pawła II, nawołującej do
nieangażowania się adwokatów w procesy
rozwodowe. Wprawdzie intencja takiej
racji prakseologicznej wynika z zasady
wyznawanej przez Kościół rzymsko-
katolicki, że małżeństwo sakramentalne jest
związkiem nierozerwalnym, to jednak
decyzja o rozwodzie należy do samych
małżonków, a prawo państwowe, które
adwokaci są obowiązani respektować w
swej pracy zawodowej, dopuszcza
możliwość orzeczenia rozwodu także
małżeństwa zawartego wyłącznie w tym
Kościele, a jedynie zarejestrowanego w
urzędzie stanu cywilnego. W takiej sytuacji
faktycznej i prawnej przestaje być
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zrozumiałe, dlaczego akurat adwokaci mają

odmawiać udzielania pomocy prawnej tym

obywatelom, którzy chcą się rozwieść?

Przecież o rozwodzie orzekają

sędziowie, a o istnieniu takiej regulacji

prawnej kształtowania stosunków

międzyludzkich stanowią najwyższe organa

władzy ustawodawczej danego państwa.

Właściwym adresatem postulatu

papieskiego byłyby inne grupy, takie jak:

politycy, sądownicy itp., gdyż to od ich

zachowań zależy możliwość zgodnego z

prawem orzeczenia rozwodu. Jeżeli zaś

trzymać się wspomnianego wyżej

stanowiska Kościoła, to należałoby

postulować, aby vwznawcy tego związku

religijnego, właśnie ze względów

religijnych, nie mogli korzystać z regulacji

prawa cywilnego dopuszczającej rozwód,

bez względu na wyznawany przez

małżonków światopogląd, ale z

uwzględnieniem „ważnych powodów”

dających zupełny i trwały rozkład pożycia

małżeńskiego.

Adwokat, nim zdecyduje się

udzielić pomocy prawnej stronie, ma

obowiązek rozważyć istniejącą sytuację, a

nadto aktywnie włączyć się w tok

postępowania pojednawczego poprzedza-

jącego fazę właściwego postępowania

rozwodowego.
Wypowiedź Papieża niewątpliwie

stanowi zachętę dla takiej praktyki ze

strony adwokatów. I tylko tyle, co można

na j ej tle powiedzieć, unikając

niebezpieczeństwa ideologizacji naszego

zawodu, czy to politycznej, czy to

religijnej.

adw. Tadeusz Szczerbic

ROZDEPTANA ADWOKATURA

Gdy się myśli o sprawiedliwości,

trzeba być idealistą. Albowiem sądzenie

jest trudnym zajęciem i wymaga wysiłku

intelektualnego. Nadto, trzeba bardzo

chcieć, aby wywiązać się z zadania. Owo

bardzo chcieć” składa się na „idealizm”.

Efekty sądzenia są konkretne, namacalne

i łatwe do sprawdzenia przez innego
prawnika. Chodzi o adwokata.

Ten z kolei, stoi przed wyborem: albo
dobrze reprezentować swego klienta, to
jest przejąć się jego obroną lub
zastępstwem i przedłożyć sądowi swoje
stanowisko, wynik wiedzy, staranności

pogłębionej analizy całego materiału, albo

ustosunkować się do sprawy rutynowo

powierzchownie, w myśl Ricardowskiej

zasady „najmniejszym wysiłkiem

największy efekt”, obowiązującej w

ekonomii.

Pierwszy adwokat — solidny - jest w

porządku, drugi stanowi przykład

rzemieślnika-partacza lub rzemieślnika-

oszusta.

W obydwu przypadkach jest to

złe zjawisko - partacz czy oszust.

Jeśli dobrze widzę, dostęp do

adwokatury jest łatwy. Faza wstępna

aplikacja nastręcza jeszcze pewne

trudności, samo „ucho igielne”

egzamin jest już ścieżką wśród „cytru-

sowych krzewów”. Wszyscy zdają i,

rzecz zdumiewająca, przeważa wynik

najwyższy. Sam proces egzaminacyjny

wyraża się nie oczekiwaniem na przejście

owego Rubikonu i otrzymaniem

„certyfikatu”, lecz — fraszka - najwyższą

notą. Niezwykle ambitna jest ta

„młódź” prawnicza (może przeszłość,

odległa, na szczęście, bo rozbiorowa,

miała tak wysokie aspiracje, chociaż

wynik summa cum laude nie zdarzał się

nagminnie). Czy obraz tak „powołanej”

adwokatury potwierdza praktyka dnia

codziennego?! Czy pisemne prace

wszelkie pisma procesowe oraz

wystąpienia przed orzekającymi sądami

wzbudzają uczucia zadowolenia bądź

zachwyt? Jak wygląda konfrontacja

„tamtego” z „tym”? Ku jakim rubieżom

śpieszycie awangardziści dzierżyciele

doskonałych ocen? Masowość udziału w

wysokich instancjach
sądowych

wszystkich kierunków staje się coraz

bardziej iluzją, ze względu na „wysokość
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progów”, nieufność potencjalnych
klientów i brak entuzjazmu
adwokackiego do podejmowania wy-
siłków.

Nie przeczę, są wśród arywistów
straceńcy, którzy gotowi wyzwać lud w
myśl sentencji: Aut vmcere, aut mori (albo
zwyciężyć, albo - umrzeć), lecz to nie
wystarczy, aby masa mogła trwać i
utrzymać się.

Za złoconymi drzwiami i pośród
błyszczących urządzeń nie można liczyć
na masową klientelę. Reklama, poza tym,
że nie przystoi poważnemu adwokatowi,
jest bezradna wobec klientów
potrzebujących rzetelnej pomocy
fachowców. Trzeba, pośród komercja-
lizacji społecznej materii, oddzielić tych
adwokatów, którzy szukają swej szansy
w spółkach, dyrekcjach, radach
nadzorczych, zespołach menedżerskich i
eksperckich, generalnie - w strukturach
finansowych. Jest to specjalizacja, która
już niewiele ma wspólnego z tradycyjną
adwokaturą i winna przygotować się na
stworzenie własnej formuły zawodowej i
odpowiedniej formacji. Ze strony „góry”
samorządowej nie widać inwencji, bo na
tych, którzy uderzając się po portfelach,
twierdzą, że gotowi są dać się obciążyć
składką kilkutysięczną, nie ma co liczyć,
uwzględniając praktykę. To od nich,
adwokatów rozpychających się - pochodzi
tytuł niniejszej wypowiedzi. Toga stała
się tylko rekwizytem!

Istnieje w społeczeństwie potrzeba
usług adwokackich szerokiego zasięgu.
Stosowana formacja adwokacka

najbardziej przypomina tradycyjną, a
więc „fachową i przyzwoitą”, do której
dostęp i zaufanie miałby obywatel.

Obecna, zmieszana i gromadnie

wyczekująca na klienta, odpycha i
straszy tę warstwę „szukających

sprawiedliwości”. Wspomniana wyżej

grupa arywistów, zmieniająca auta w
trybie zbliżonym do zachodniego, jest

jak nurt przechodniów na ulicach
wielkiego miasta, spychając ich na

pobocza. Jej zainteresowanie zwraca się ku

„złotodajnym polom” lub handlarzom

kości słoniowej, chociaż oni nie mają

przyszłości. Podobnie jak sprawy w

kameralnej osłonie gabinetów

ministerialnych, agencyjnych, przetar-

gowych, nie mówiąc już o tych, które

oparły swój byt na aferach

przemytniczych i innych.

Podział adwokatury narzuca się

sam przez się. Ewolucja, juz

zarysowana wyraziście, pogłębi się, a

Unia Europejska, jeśli dla nas zaistnieje,
rozszerzy pole działania.

Widać na bliskim horyzoncie

adwokatury:

l. tradycyjną - „fachową i przyzwoitą”,
przyciągającą zaufaniem;

2. adwokaturę opartą o działalność
gospodarczą przechodzącą w sferę
doradztwa - w układzie instytucjo-
nalnym (analogia z radcostwami w
strukturach państwa i samorządu);

3. część tej dzisiejszej adwokatury
bazującej na gospodarce i transfor-
macji, z jej patalogiami.

adw. Andrzej Bąk

O ADWOKATURZE
1 ADWOKATACH

w świetle uchwał
Krajowego Zjazdu Adwokatury

W numerze 1-2/2002 „Palestry”
opublikowano uchwały Krajowego Zjazdu
Adwokatury odbytego we Wrocławiu w
dniach 23-24 listopada 2001 r.
Na szczególne zainteresowanie zasługują,
moim zdaniem, uchwały: nr 1, nr 3, nr 4, nr
6, nr 7, nr 8, nr 11.

W uchwale nr I zalecono Naczelnej
Radzie Adwokackiej przygotowanie zmian
do ustawy Prawo o adwokaturze w celu
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2) postulowałem takie rozwiązanie
dostosowania jej do wymogów

podatkowe, które stworzyłoby
współczesności, w tym do zadań

do Uniiwynikających z akcesu

Europejskiej, a także do innych zobowiązań

międzynarodowych Rzeczpospolitej

Polskiej
Jest to uchwala niezwykle ważna;

nakładając na NRA obowiązek

przygotowania projektu zmian ustawy

Prawo o adwokaturze, daje asumpt do

otwarcia debaty publicznej w środowisku

adwokackim na temat przyszłego kształtu

nowej regulacji.

Nowelizowana ustawa Prawo o

adwokaturze winna być tworzona przy

czynnym zaangażowaniu adwokatów, w

decydującej mierze przez samych

adwokatów, a także przy udziale

przedstawicielstw innych zawodów

prawniczych, zwłaszcza sędziów.

Z nieskrywanym uznaniem

odnotowuję, że na łamach „Kroniki” już

dwukrotnie stworzono mi sposobność

zabrania głosu w sprawach dla adwokatury

istotnych.

Po raz pierwszy miało to miejsce w

nr 3 i nr 4 z 1998 r. w artykule

„Upupianie ” - zmienianie adwokatury,

kolejna publikacja - będąca swego rodzaju

kontynuacją - pod tytułem Adwokat

hamburger - Adwokatura „upupiona”

w nr 15 z 2001 r.

adwokatom szansę pełnego korzystania

z możliwości zakupów

wykorzystywania środków trwałych dla
potrzeb zawodowych, w tym
samochodów osobowych i innych o
ładowności do 500 kg, o których mowa
w powoływanych tam przepisach
podatkowych;

3) zwróciłem uwagę na nieodpowiednie

uregulowanie w art. 98 kpc zwrotu
kosztów zastępstwa procesowego za

pomoc prawną udzielaną z urzędu

podnosząc, że w przypadku wygrania

sprawy koszty sądowe zasądzone są

zgodnie z art. 98 kpc na rzecz strony,

dla której ustanowiono pomoc z urzędu,

a nie dla adwokata - w rezultacie może

się zdarzyć, że adwokat będzie

zmuszony dochodzić swego honorarium

w postępowaniu sądowym przeciwko

stronie, którą reprezentował i uzyska je

dopiero, gdy egzekucja okaże się

skuteczna, natomiast tenże adwokat

może otrzymać wynagrodzenie od

skarbu Państwa w sytuacji, gdy strona,

którą reprezentuje, przegrywa sprawę;

4) postulowałem podjęcie działań

zmierzających do uzyskania dla

środowiska adwokackiego satysfakcjo-

Nieskromnie pragnę przypomnieć, że

w pierwszym z tekstów:

1) zwróciłem uwagę, między innymi, na

konieczność zdefiniowania pojęcia

„opłaty adwokackie” z uwagi na

występujące regulacje podatkowe oraz

w zakresie ubezpieczeń społecznych;

wskazałem na potrzebę określenia i

uregulowania zależności pomiędzy tym

pojęciem a takimi pojęciami, jak

„przychód” i „dochód” oraz „podatek

od towarów i usług VAT”, a nadto

pojęciem „składki na ubezpieczenie

społeczne”;

ujących regulacji w obrębie systemu

ubezpieczeniowego, rekompensującego

straty, jakie środowisko to poniosło na

przestrzeni wieloletniego współdziałania

ze Skarbem Państwa w zakresie

wykonywania pomocy prawnej z urzędu

poprzez stworzenie adwokatom

kończącym aktywność zawodową z

powody wieku lub utraty zdrowia

możliwości korzystania z takich samych

regulacji, jakie stworzone zostały dla

sędziów w związku z ich

przechodzeniem w stan spoczynku.

Może zatem od podjęcia próby zreali-

zowania tego postulatu należy

rozpocząć debatę z udziałem środowiska

sędziowskiego na temat możliwości
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wprowadzenia zmian w przepisach
ustawy o ustroju sądów powszechnych,
postulowanych w uchwałach nr 6 oraznr 8 Krajowego Zjazdu Adwokatury.

W drugiej publikacji zamieściłem swojeuwagi kłytyczne do zmienionych przepisów
podatkowych.

1) wskazałem na, moim zdaniem, niekon-
stytucyjność art. 14 ust. 3 pkt. 2 tejże
ustawy w zmienionym brzmieniu.
Notabene przepis ten dotychczas nie
został zmieniony i nadal poraża
absurdem, nakładając obowiązek
podatkowy odprowadzania zaliczek na
ten podatek od kwot należnych (choćby
faktycznie nie zostały otrzymane).
Regulacja wprowadza tym samym
pojęcie wirtualnego przychodu, od
którego fiskus domaga się zapłacenie
realnych znaków pieniężnych w postaci
zaliczki na podatek dochodowy.
Całkowitą bezsensowność tej regulacji
wykazałem w odniesieniu do spraw
zleconych adwokatom z urzędu:
adwokaci X8Ykonujący pomoc prawną z
urzędu kredytować mają Skarb
Państwa, zlecający sprawę;

2) zwróciłem uwagę na brak legitymizacji
ustawowej do nałożenia na pomoc
prawną świadczoną przez adwokatów
na podstawie przepisów ustawy Prawo o
adwokaturze podatku od towarów i
usług VAT i wskazałem na
niekonstytucyjność wprowadzonych
zmian - także poprzez naruszenie zasad
konstytucyjnych nieretroakcji oraz pacta
sunt servanda.

Pierwszy z opublikowanych w „Kronice”
tekstów przesyłałem w 1998 r. do redakcji

„Palestry” - ta jednak nie okazała nim
żadnego zainteresowania.

W ten sposób zakończyła się moja próba

nawiązania bliższego kontaktu z „Palestrą”,

dotychczas pozostaję wyłącznie jej

czytelnikiem.

str. 7

Tak oto ostałem się „publicystą”
wiernym „organowi Jerzego

Szczepaniaka” - (fons citatus; Pan dziekan
Kazimierz Chojnacki - wystąpienie wigilijne

w siedzibie ORA 20.12.2001 r.), który mi
nie odmówił sprawiając, że porzuciwszy
skromność, pozostaję być może w
naiwnym przeświadczeniu, iż wzbudzę
zainteresowanie czytelników „Kroniki”

Dlatego kolejny raz podejmuję
próbę zajęcia Państwa uwagi problematyką
ustawy Prawo o adwokaturze i innych
ustaw na łamach „Kroniki”.

A oto, do jakich spostrzeżeń i konkluzji
skłoniła mnie lektura przepisów ustawy
Prawo o adwokaturze oraz innych niżej
powołanych ustaw.

W art. 1 ustawa Prawo o
adwokaturze stanowi, że adwokatura
powołana jest do udzielania pomocy
prawnej, współdziałania w ochronie praw i
wolności obywatelskich oraz w
kształtowaniu i stosowaniu prawa.
Tak szeroko zakreślone kompetencje
adwokatury nie znajdują jednak
zinstytucjonalizowania w instrumentach
prawnych, za pomocą których adwokatura
mogłaby je realizować.

Zakres kompetencji NRA określa w
sposób enumeratywny art. 58 ustawy.
Zaskakujące jest, że w ustawie Prawo o
adwokaturze nie wymienia się najważ-
niejszego konstytucyjnego uprawnienia,
przewidzianego art. 191 ust. I pkt. 4
Konstytucji RP (występowania z
wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
w sprawach wymienionych w art. 188
Konstytucji, w tym również z prawem do
skargi konstytucyjnej, o której mowa w art.
79 ust. I Konstytucji).

Ustawa ta nie przynosi także odpo-
wiedzi na pytanie o społeczne znaczenie
zawodu. Brak w niej bowiem definicji
zawodu adwokata. W odbiorze społecznym
ugruntowało się określenie zaczerpnięte z
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nomenklatury przestępczo-więziennej, że

adwokat to tyle co „papuga”

Ustawodawca, jak się zdaje,

również ma kłopot z właściwym

zdefiniowaniem tego zawodu.

W ustawie Prawo o działalności

gospodarczej, obowiązującej od

01.01.2001 r., w art. 87 stworzył swoistą

definicję negatywną stwierdzając, że

świadczący pomoc prawną nie jest

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów tej

ustawy oraz ze działalność polegającą na

świadczeniu pomocy prawnej określają

przepisy ustawy Prawo o adwokaturze.
Adwokat nie prowadzi zatem w ogóle

działalności gospodarczej w rozumieniu
art. 1 i art. 2 powołanej ustawy. Jednakże
ustawa o podatku dochodowym od osób

fizycznych posługuje się w art. 10 ust. 2
pkt. 2 terminem „pozarolnicza działalność

gospodarcza” i to do tej kategorii działal-
ności zaliczono wykonywanie zawodu

adwokata.

W obu wymienionych wyżej regu-

lacjach daje się zauważyć niekonsek-
wencję logiczną.

Z kolei w ustawie „lustracyjnej” o
ujawnieniu pracy lub służby w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z
nimi w latach 1944-1990 osób pełniących
funkcje publiczne, z 1997 r. (i dotychczas
tylko w tym akcie ustawowym)
ustawodawca zakreślił znaczenie społeczne
zawodu adwokata, nadając mu rangę
„funkcji publicznej” i dał temu wyraz w art.
3 ust. 1 powołanej ustawy.

Prawo O adwokaturze w
znowelizowanym art. 4 ust. I ogranicza się
natomiast jedynie do zapisu, że „zawód
adwokata polega na świadczeniu pomocy
prawnej”. W śWietle wyżej przytoczonych
regulacji taką definicję trudno uznać za
dostateczną.

Wypada jeszcze odnotować, że w
rozporządzeniu Ministra Finansów z
22.12.2000 r. w sprawie kas rejestrujących
pojawia się pojęcie „usług niema-
terialnych”, notabene zwolnionych z

str. 8

obowiązku ewidencjonowania przy

zastosowaniu kas rejestrujących. Z całą

pewnością świadczenie pomocy prawnej

jest „usługą niematerialną”, co również

winno znaleźć swoje odzwierciedlenie w

zapisie definiującym zakres pojęciowy

zawodu adwokata przez ustawę Prawo o

adwokaturze. Na pewno też należałoby

odnotować w zapisie ustawowym, że

pomoc prawna, może być świadczona za

wynagrodzeniem lub nieodpłatnie.

Częściowo nieaktualne są już, znoweli-

zowane w 1997 r., art. 4a oraz art. 24 ust.

3 ustawy Prawo o adwokaturze, gdyż

zmienione zostały przez art. 598 Kodeksu

spółek handlowych z 2000 r.

Uważam, że konieczne są także

zmiany w przepisach ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych i wyraźne

skorelowanie obu regulacji przez

zdefiniowanie obowiązku podatkowego w

zakresie podatku dochodowego od zawodu

adwokata zarówno w ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych, jak i w
ustawie Prawo o adwokaturze.

Za niedopuszczalną i niekon-
stytucyjną - o czym szeroko pisałem w nr
15 z 2001 r. „Kroniki” - uważam zmianę

wprowadzoną w ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych od

01.01.2001 polegającą na wpro-
wadzeniu obowiązku odprowadzania

zaliczek na ten podatek od kwot należnych
(choćby faktycznie nie zostały otrzymane).

Z tych samych powodów zgła-
szałem swój sprzeciw wobec nowej

regulacji w Ustawie o podatku od towarów
i usług oraz o podatku akcyzowym
wprowadzonej 01.01.2001 r.

Obciążenie 22 % podatkiem VAT
pomocy prawnej świadczonej przez

adwokatów winno zostać poprzedzone
konsultacją z reprezentacją zawodową
środowiska adwokackiego i może zostać
zaakceptowane przez środowisko
adwokackie: po pierwsze - o ile będzie
miało ono zagwarantowane uczestnictwo w
części wpływów uzyskanych przez fiskus z
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tytułu tego podatku, choćby poprzez
stworzenie satysfakcjonującego systemu
świadczeń na wypadek utraty zdolności do
X8Ykonywania zawodu z powodu wieku lub
choroby; po drugie - o ile podatek VAT
będzie spełniał funkcję stymulującą
potrzeby i aspiracje zawodowe
adwokatów.

Dopiero wówczas odpowiednie
zapisy winny znaleźć się zarówno w
ustawie Prawo o adwokaturze, jak i w
ustawie o podatku od towarów i usług oraz
podatku akcyzowym.

Podjęte przez NRA działania
adresowane do Ministra Finansów w celu
usunięcia nieprawidłowości w obu
wymienionych wyżej regulacji
podatkowych dotychczas nie przyniosły
rezultatów. Wprowadzenie 22 % podatku
VAT uczyni nieracjonalnym działalność
zawodową w formie zespołu adwo-
kackiego przy dotychczas funkcjonujących
regulaminach i przewidzianych w nich
regulacjach finansowych dla tej formy
działalności, zatem uchwała nr 3
Krajowego Zjazdu Adwokatów winna być
adresowana również do zespołów
adwokackich.

Należy liczyć się z pilną potrzebą
zmiany:

l) regulaminu zasad tworzenia, organi-
zowania, funkcjonowania i rozwią-
zywania zespołów adwokackich oraz
uczestniczenia w dochodzie zespołu;

2) regulaminu rachunkowości zespołów
adwokackich.

Możliwość wykonywania zawodu przez
adwokata równocześnie w dwu formach

ma miejsce także wówczas, gdy wykonuje
on zawód w zespole adwokackim i
dodatkowo w kancelarii indywidualnej;

sytuacja taka nie znajduje przeszkody

ustawowej.

Obowiązek oznaczenia na zewnątrz

lokalu, w którym adwokat wykonuje

zawód indywidualnie, nie powinien doty-

czyć adwokatów, którzy wykonują w tej

formie zawód dodatkowo i zarejestrowali

we właściwej miejscowo radzie adwo-

kackiej tę dodatkową działalność w miej-

scu zamieszkania oraz ograniczają świad-

czenie pomocy prawnej do podmiotów
gospodarczych, administracyjnych lub

samorządowych - świadczenie pomocy
prawnej odbywa się tu bowiem przede
wszystkim w siedzibie mocodawcy.

Łódzkie środowisko adwokackie
ma w swych szeregach znakomitych praw-
ników, ekspertów. Może dobrze by się
stało, aby Pani Dziekan zwróciła się do
tych Kolegów o wyrażenie opinii, może
byłoby godne też rozważenia przez Radę
Adwokacką podjęcie próby zorganizo-
wania kilkuosobowej grupy adwokatów do
spraw projektu nowelizacji Prawa o
adwokaturze oraz zmian w innych
regulacjach ustawowych w interesującym
nas zakresie.

adw. Joanna Agacka-lndecka

Z PRAC OKRĘGOWEJ RADY
ADWOKACKIEJ W ŁODZI

ciekawe, ważne

18 grudnia 2001 r.

Przedświąteczne posiedzenie ORA
poświęcone było przede wszystkim
sprawom socjalnym. Efekt dyskusji to
podwyższenie świadczeń przyznawanych z
Funduszu Wzajemnej Pomocy
Koleżeńskiej, tj. odpraw pośmiertnych,
zasiłków pogrzebowych, odpraw emery-
talnych, pożyczek i zapomóg losowych w
sposób odpowiadający możliwościom
finansowym Izby oraz urealnienie wartości
wymienionych, świadczeń.

Podjęte zostały także decyzje osobowe.

Rada podjęła uchwałę o wpisie na listę
adwokatów Izby Adwokackiej w Lodzi
mgra Szymona Zyberynga, wyznaczając
siedzibę wykonywania zawodu na terenie
Łodzi. Sz. Zyberyng do 31 lipca 2001 ro-
ku zajmował stanowisko prokuratora Pro-
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kuratuły Rejonowej w Radomsku.

Skreślono z listy naszej Izby adw. Barbarę

Młodawską-Błoch - z uwagi na powołanie

jej na stanowisko notariusza, a także

adwokatów: Romana Pełeńskiego i Mle-

czysława Nowakowskiego z powodu

śmłerci.

Przyznane zostało dofinansowanie

aplikantom uczestnikom szkolenia

seminaryjnego, zorganizowanego w dniach

12-14.10.2001 r. w Kazimierzu nad Wisłą —

w formie dwumiesięcznego zwolnienia z

opłat szkoleniowych (łącznie w kwocie 200

zł na•osobę).

Poważną dyskusję wzbudziła kwestia

wpisów na listę adwokatów naszej Izby

nowych członków i wyznaczania im

siedziby zawodowej. Rada będzie uzależ-

niała decyzję w tym zakresie nie tylko od

spełnienia dotychczas przyjmowanych

kryteriów, ale także od potrzeb obsługi
prawnej w poszczególnych gminach
województwa łódzkiego, w szczególności
kierując się koniecznością zapewnienia
obsady pełnomocników i obrońców z
urzędu w Sądach Rejonowych.

26 lutego 2002 r.

Obrady ORA koncentrowały się na
omówieniu konsekwencji zalegania z
opłacaniem składek zawodowych przez
adwokatów — problemie pojawiającym się
od wielu już lat. Obecnie liczba osób oraz
kwoty zaległości są znacznie niższe
jednakże zaniepokojenie budzi fakt, iż
określone, stałe zadłużenie wobec Izby,
mają ciągle ci sami adwokaci. Rada
zobowiązała Rzecznika Dyscyplinarnego
do podjęcia stosownych działań przy
powtarzalnych uchybieniach obowiązku
odprowadzania składek nawet jeśli nie
będą to duże kwoty.

Zaakceptowano również wstępnie
propozycję przedstawioną przez Euro-
pejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa
ELSA w Lodzi dotyczącą współpracy w
zakresie organizowania 

międzynaro-

cłowych praktyk studenckich. Współpraca

ta ma polegać na przekazaniu listy
adwokatów, którzy zgodziliby się na
umieszczenie ich danych na internetowej
liście, dostępnej studentom zagranicznym
przebywającym w naszym kraju w ramach
programów wymiany studenckiej,
zamierzającym ubiegać się o przyjęcie na
praktyki w polskich kancelariach
adwokackich. Stosowne pisma zostaną
przedstawione do wiadomości adwokatów

w pokojach adwokackich.

Zatwierdzono także program
szkolenia aplikantów z zakresu prawa kar-
nego oraz Regulamin Funduszu Szkolenia
Aplikantów, opracowany przez Komisję
Szkolenia Aplikantów, regulujący precy-
zyjnie m.in. tryb płatności oraz sposób
dysponowania środkami zgromadzonymi

dotychczas i wpływami bieżącymi.

Duże kontrowersje budziła natomiast
sprawa zadłużenia naszej Izby wobec

„Palestry”, a także kwestia ewentualnego
ograniczenia jej prenumeraty z uwagi na
wysoki koszt egzemplarza (w granicach
20 zł). Utrzymanie zamówień na dotych-
czasowym poziomie zgodnie z odpo-
wiednimi zaleceniami NRA — spowoduje

konieczność podniesienia składki

(szczególnie, że wzrosły także 0 4 zł na
osobę koszty naszego ubezpieczenia).
Negatywnie oceniono też zawartość mery-
toryczną „Palestry” , a w związku z tym jej

przydatność zawodową - tym bardziej, że
czasopisma innych korporacji prawniczych
cieszą się coraz większą renomą.

Wyznaczono przewidywany termin

Zgromadzenia Izby na 1 1 maja 2002 r. oraz

terminy egzaminów na aplikację
adwokacką

Rada Adwokacka zaakceptowała
jednomyślnie rozszerzenie składu oso-
bowego Komisji Prawnej o osobę adwo-
kata dra Jacka Skrzydło.

Uwaga !
I. Ze względu na pojawiające się

zastrzeżenia co do odmowy zamieszczania
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w „Palestrze” materiałów składanych do jej
redakcji przez adwokatów naszej Izby,
prosimy zainteresowane osoby o dostar-
czanie ich do siedziby Okręgowej Rady
Adwokackiej w celu zapewnienia ich
przesłania i opublikowania (kontakt — adw.
J. Agacka-lndecka).

Il. Apelujemy do Koleżanek i Kolegów
o niezwłoczne wypełnianie i składanie
kwestionariuszy znajdujących się w biurze
Rady i pokojach adwokackich,
zawierających dane osobowe oraz doty-
czące wykonywania zawodu (adres
kancelarii, telefony etc.). Informacje te są
niezbędne w celu opublikowania nowego,
aktualnego spisu adwokatów Izby Łódzkiej
oraz zamieszczenia ich na tworzonej stronie
internetowej naszej Izby.

Z Prezesem Izby Notarialnej w Łodzi,
Aleksandrem Jagodzińskim,
rozmawia adw. Jerzy Szczepaniak

NOTARIUSZE SĄ INTEGRALNĄ
CZĘŚCIĄ ŚRODOWISKA

PRAWNIKÓW

- Srodowisko notariuszy jest najmniej

znane. Proszę nam powiedzieć trochę o

łódzkich rejentach.

- Jest w Polsce 10 Izb Notarialnych tyle —

co ile Sądów Apelacyjnych. Obszar

właściwości działania samorządu

notarialnego Izby Notarialnej odpowiada

obszarowi właściwości sądu apelacyjnego.

Podział powyższy określa liczbę nota-

riuszy znajdujących się w danej Izbie.

Łódzka Izba Notarialna zrzesza 122

notariuszy. Ponad 70 % z nich to kobiety.

W samej Lodzi pracuje 39 notariuszy w 18

kancelariach notarialnych (jedna kancelaria

to dwuosobowa spółka cywilna).

W roku 1991, przed reprywatyzacją nota-

riatu, która nastąpiła na podstawie ustawy z

14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie

(Dz.U. nr 22 poz. 91 z późn. zm.) w

Państwowym Biurze Notarialnym w Łodzi

pracowało 15 notariuszy, zaś na terenie

obszaru właściwości Izby Łódzkiej było

ogółem 74 notariuszy.

Naszą działalność regulują przepisy

powołanej wyżej ustawy Prawo o

Notariacie oraz przepisy wykonawcze,

wydane na podstawie delegacji zawartych

w tej ustawie. Są to w szczególności

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Nadto działalność nasza regulują uchwały

Krajowej Rady Notarialnej oraz innych

organów samorządu notarialnego.

- Czy podziela Pan Prezes pogląd, że

prawnicy nie odgrywają w Polsce

dostatecznej roli dlatego, że nie działają
wspólnie?

- W pełni podzielam ten pogląd. W Sejmie

mamy bardzo mało prawników, a ci, którzy

są posłami, z reguły działają przede

wszystkim w interesie swojej opcji

politycznej. Skutkiem tego jest vWsoce

niedoskonałe prawo tworzone przez Sejm.

Ustawy w krótkim czasie po ich

uchwaleniu są nawet kilkakrotnie noweli-

zowane.

Docierają do nas poglądy, że

notariusze bronią się przed

dopuszczeniem na rynek konkurencji.
Proszę powiedzieć, ilu macie aplikantów

notarialnych i jakie są w tym zakresie

plany na przyszłość?

Przedstawiona w pytaniu teza, że

notariusze bronią się przed konkurencją,

jest nieuprawniona. W roku 1992 było w

Polsce 900 notariuszy, obecnie - ponad

1500. W korporacji jest aktualnie około

200 aplikantów i asesorów. Proszę

wskazać, który z zawodów prawniczych

zwiększył liczbę członków o ponad 60% w

ciągu ostatnich 9 - 10 lat. Podkreślić

należy, że 'stosunkowo mała liczba

notariuszy, w porównaniu do liczby

członków innych korporacji prawniczych w

Polsce, wynika również z tego faktu, że

notariusze mają do czynienia w swej

praktyce zawodowej z niewielkim

wycinkiem obowiązujących przepisów

prawa.



str. 12
Nr 18 KRONIKA

Wracając do szczegółów, poin-

formować należy, że w Izbie Łódzkiej

mamy aktualnie 8 aplikantów, zaś egzaminy

konkursowe dla kandydatów na aplikantów

notarialnych odbywać się będą corocznie

zgodnie z ostatnim rozporządzeniem

Ministra Sprawiedliwości.

Na marginesie warto zauważyć, że

uczestnikami czynności notarialnych są

strony, a nie klienci, i że notariusze nie są

przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów

ustawy prawa o działalności gospodarczej,
a tym samym nie prowadzą działalności
gospodarczej.

Toczy się w Trybunale Konsty-
tucyjnym sprawa o stwierdzenie
niezgodności z Konstytucją zasad
ustalania taksy notarialnej oraz
postępowanie antymonopolowe związa-
ne z oceną pozycji notariuszy jako
monopolistycznej na rynku. Czy mógłby
Pan Prezes skomentować te postę-
powania?
- Wydaje się, że postępowanie powyższe to

nieporozumienie. Jeśli chodzi o Urząd

Antymonopolowy Ochrony Konkurencji i

Konsumentów, to nieporozumienie polega

na niezrozumieniu zasad funkcjonowania
notariatu i roli notariusza działającego jako

osoba zaufania publicznego w systemie

prawa cywilnego.

Notariusz nie prowadzi, jak
powiedziałem, działalności gospodarczej, w

związku z tym nie działa „na rynku” i nie
mogą do niego odnosić się zasady
postępowania antymonopolowego dotyczą-

cego działalności gospodarczej. Wszczęte

przez Urząd postępowanie dotyczy zresztą
jedynie zasad pobierania przez notariuszy
wynagrodzenia za dokonane czynności

notarialne, zaś Urząd twierdzi, co nie jest
prawdą, że notariusze pobierają jedynie

wynagrodzenie według maksymalnych

stawek określonych w rozporządzeniu

Ministra Sprawiedliwości w sprawie taksy
notarialnej.

Natomiast zaskarżenie do

Trybunału Konstytucyjnego przez

Rzecznika Praw Obywatelskich przepisu

art. 5 ustawy Prawo o notariacie pod

pozorem jego niezgodności z Konstytucją,

na podstawie którego, na mocy delegacji

ustawowej Minister Sprawiedliwości wydał

rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej

— jest chyba spowodowane nadinterpretacją

prawa przez Rzecznika.

Podobne postępowanie trzeba by wszczy-

nać przed Trybunałem Konstytucyjnym w

stosunku do wszystkich korporacji zawo-

dowych bądź np. spółek Skarbu Państwa,

gdzie wynagrodzenia ustalane są na

podstawie rozporządzeń wykonawczych do

ustawy.

Próba dokonywania ocen

prawidłowości w tej materii, bez głębokiej

znajomości i analizy tematu, prowadzi

zazwyczaj do błędnych rozstrzygnięć.

Przyczynia się do niewłaściwych ocen

również bałagan w zakresie obowią-

zujących przepisów prawa, według których

notariusz raz traktowany jest jako

przedstawiciel wolnego zawodu, raz jako

osoba prowadząca działalność gospo-

darczą.

Samorząd Notarialny istnieje od
niedawna. Od niedawna kształtują się
też zasady pracy notariuszy. Czy macie
Państwo kłopoty z przestrzeganiem
zasad etyki, np. z niedozwoloną
akwizycją spraw i nieuczciwą konku-
rencją?
- Etyczne zasady postępowania notariuszy

przy wykonywaniu swych obowiązków
zawodowych reguluje Kodeks Etyki

Notariuszy, uchwalony przez Krajową
Radę Notarialną 12 grudnia 1997 roku,
oraz sporadycznie uchwały samorządów
notarialnych niższego szczebla. Zdarzają się
nieliczne udokumentowane przypadki
nieuczciwej konkurencji. Prawdopodobnie
jest ich więcej, ale zazwyczaj Rada Izby
Notarialnej dowiaduje się o nich
zdecydowanie za późno, by podjąć odpo-
wiednie działania. Organy Samorządu dążą
do ich wyeliminowania poprzez wszczy-
nanie postępowań dyscyplinarnych bądź
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zwracanie uwagi lub potępianie określo-
nych zachowań podczas Zgromadzeń Izby.

- Czy to prawda, że wśród prawników
notariusze są najlepiej zarabiającą
grupą zawodową ?
- Myślę, że nie jest to prawda. W każdym
wolnym zawodzie jest grupa około 10-15%
osób, które zarabiają bardzo dobrze i -
zdecydowanie liczniejsze - osoby zarabia-
jące mało bądź bardzo mało. Dotyczy to w
równym stopniu notariuszy, adwokatów,
lekarzy, aptekarzy czy artystów. W Izbie
Łódzkiej, na podstawie wpłacanych skła-
dek, możemy wnioskować, że są tacy
notariusze, którzy z trudnością zarabiają na
utrzymanie kancelarii.

"gromadzenia notariuszy są
organizowane zwykle za granicą.
Wywołuje to w środowisku wiele
komentarzy .
- Od trzech lat niektóre Izby organizują
konferencje szkoleniowe (nie

Zgromadzenia Notariuszy ) za granicą.
Zazwyczaj jest to xwjazd na okres 7 dni.
My byliśmy na szkoleniu zagranicznym trzy

razy. Organizowanie takich wyjazdów jest
związane m.in. z kwestią redystrybucji

składki opłacanej na potrzeby Samorządu

Notarialnego. Notariusze płacą składki w

wysokości 4% pobranego wynagrodzenia.

Jest to bardzo dużo.

W związku z tym wyjazdy są formą

rekompensaty, połączoną ze szkoleniem,

którego organizowanie jest obowiązkiem

organów Samorządu. Natomiast co

najmniej dwa razy w roku spotykamy się na

Walnych Zgromadzeniach i szkoleniach w

kraju. Mogę dodać, że praktyka pokazuje,

iż koszt szkolenia organizowanego za

granicą jest z reguły niższy niż w Polsce.

- Okręgowa Rada Adwokacka zwracała

się do Izby Notarialnej z prośbą, aby

aplikanci adwokaccy mogli odbywać

praktyki u notariuszy. Czy jest prawdą,

że nie zgodziła się na to Izba

Notarialna?

- Z takim pytaniem (prośbą?) zwracał się

do mnie telefonicznie Pan mec. Wolski.

Niestety, brak jest podstaw prawnych do

prowadzenia szkoleń polegających na

uczestniczeniu aplikantów adwokackich w

pracach notariusza w Kancelarii Notarialnej

przez okres jednego lub dwóch miesięcy,

co sugerował Pan mec. Wolski, Aktualne

przepisy Prawa o Notariacie prowadzą do

wniosku, że organizowanie szkoleń

(praktyk) w takiej formie jest

niedozwolone. Inny jest charakter

tajemnicy zawodowej obowiązującej

notariuszy i tajemnicy obowiązującej

adwokatów. Z analizy przepisów Prawa o

notariacie wynika, że w kancelarii

notarialnej pracować mogą jedynie

notariusz, asesor, aplikant i zatrudniony

pracownik administracyjny.

Powyższe stanowisko jest nadal

aktualne, po konsultacji z przedstawi-

cielami innych izb notarialnych i Radą Izby

Notarialnej w Łodzi.

- Od pewnego czasu widzimy notariuszy
na spotkaniach towarzyskich prawni-
ków bądź na prawniczych zawodach
sportowych. Czy oznacza to chęć
notariuszy do większego integrowania
się ze środowiskiem prawniczym ?
- Na pewno notariusze czują się związani z

przedstawicielami innych zawodów

prawniczych: zawodowo, intelektualnie,

emocjonalnie są przecież częścią środo-
wiska prawniczego. Jednak specyfika pracy

— obowiązek stałej obecności w kancelarii -

utrudnia codzienne kontakty z adwokatami,

sędziami czy prokura-torami. Chcemy

uczestniczyć w imprezach sportowych i
towarzyskich. Jak wiadomo, organizujemy
w Lodzi zawody halowej piłki nożnej dla

członków naszej korporacji.
W zawodach takich uczestniczyliśmy już
trzykrotnie. Bierzemy udział też w
imprezach organizowanych przez naszą
korporację zawodową, np. w Olimpiadzie

Notarialnej, która w tym roku odbędzie się

w Mszanie Dolnej. Chcę dodać, że jest dla
nas wielką przyjemnością uczestniczenie w
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imprezach i spotkaniach organizowanych
przez adwokatów czy sędziów. Bierzemy
również udział, w miarę swych możliwości,
w wielu ak-cjach społecznych, np.
finansując doży-wianie dzieci w szkole
specjalnej czy też wpłacając znaczne kwoty
na rzecz powo-dzian, w roku 1997 czy w
roku ubiegłym.

- Dziękuję bardzo Panu Prezesowi za
rozmowę. Chciałbym w imieniu redakcji
i adwokatów złożyć na Pana ręce
serdeczne życzenia dla notariuszy,
zdrowia, pomyślności i sukcesów w ich
ciężkiej pracy.

Dziękuję bardzo. Wszystkiego naj-
lepszego!

Rozmawiał J.S.

KRONIKA KADROWA

POWOŁANIA na stanowisko sędziego
z dniem 15 stycznia 2002 r..
SO w Łodzi

Jarosław Papis - SSO w Łodzi
SR dla Lodzi-Šródmieścia w Lodzi
Patrick Radzimierski - SSR w Łodzi
SR. w Zgierzu:
Bartłomiej Frankowski - SSR w Zgierzu,
Anna Jóźwiak - SSR w Zgierzu,
Małgorzata Retwińska - SSR w Zgierzu,
SR w Skierniewicach
Izabela Groszyk - SSR w Skierniewicach
SR w Łowiczu

Anna Kwiecień - SSR w Łowiczu,
SR w łzą$ku
Krzysztof Ćwiek - SSR w Lasku.

MIANOWANIE na stanowisko
asesora sądowego z powierzeniem pełnienia
czynności sędżiego:
z dniem 10.12.2001 r.

Katarzyna Polańska SR dla Łodzi

Alicja Janiszewska
Śródmieścia w Lodzi,

Robert Pabin
Śródmieścia w Lodzi.

PRZENIESIENIA

SR dla Łodzi-

SR dla Lodzi-

Śródmłeścia w Lodzi,

Marzenna Milczarek
z dniem 28.12.2001 r

Kamila Świdzińska

- SR w Łęczycy,

SR w Zgierzu,

w okręgu łódzkim z dniem I grudnia 2001 r.

Zbigniew Mierzejewski
na stanowisko SSR w Rawie Mazowieckiej,

do innych okręgów:

Ewa Soczyńska na stanowisko asesora
sądowego SR dla m.st. Warszawy.

UBYLI

ze stanowiska sędziego SO w Lodzi - wobec
powołania na stanowisko:
Cezary Pryca - z dniem 3.12.2001 r.
- na sędziego NSA w Warszawie;
Wiktor Jarzębowski - z dn. 3.12.2001 r. — na
sędziego NSA Ośrodka Zamiejscowego w
Łodzi;

Maria Wiatr - z dniem 3.12.2001 r. - na
sędziego SA w Łodzi;

Alicja Myszkowska - z dn. 15.01.2002 r. — na
sędziego S.A. w Łodzi;

Irena Kamińska - z dniem 15.01.2002 r. -
Na sędziego NSA w Warszawie;
Barbara Barańska - z dn. 1.01.2002 r. -
przeniesiona w stan spoczynku.

ZMIANY na stanowiskach:

wizytatorów SO w Łodzi
Marta Witoszyńska - SSO w Łodzi
z dniem 1.02.2002 r. p.o. wizytatora ds.
cywilnych i wieczysto-księgov,ych;

Barbara Przytuła-Chrostek - SSO w Łodzi z
dniem 1.02.2002 r. p.o. wizytatora ds.
rodzinnych i nieletnich;

Krzysztof Eichstaedt - SSO w Lodzi z dniem
1.02.2002 r. p.o. wizytatora ds. karnych,
karno-skarbowych i »kroczeń;

przewodniczących vwdzialów:
Krystyna Sowińska - SSO w Lodzi
od 16.01.2002 r. p.o. przewodniczącej XII
Wydziału Rodzinnego;
Izabela Lewandowska-Sokól - SSR dla
Lodzi-Śródmieścia w Lodzi - od 1.01.2002 r.
p.o. przewodniczącej IV Wydziału Karnego;
Sławomir Matusiak - SSR w Lasku - od
I .OI .2002 r. p.o. przewodniczącego IV
Wydziału Pracy;
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kierowników sekc•i:

Grażyna Pawłowska -
Śródmieścia w Lodzi - od 

SSR 

1.01.2002 
dla 

r. 
Lodzi-

p.o.kierownika Sekcji Wvkonania OrzeczeńSądowych w IV Wydziale Karnym;

Halina Bartnicka SSR 
Śródmieścia w Lodzi - od 5.12.2001 

dla Lodzi

r.kierownik Sekcji Wykonania Orzeczeń
Sądowych w VI Wydziale Karnym.

WIGILIA W ORA

Tradycyjnie, jak w latach
poprzednich, mecenas Czesława
Pawłowska wraz z Komisją Kulturalną
zorganizowała przemiły wieczór wigilijny w
siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej.
Prócz prawie setki adwokatów, przybyli:
ksiądz Piotr Turek oraz, po raz pierwszy,
przedstawiciele łódzkich sądów. Najpierw
były życzenia od mec. Bożenny Banasik,
potem wystąpienie księdza Piotra Turka, a
następnie kilka przemówień adwokackich
(jakżeby inaczej na spotkaniu adwo-
katów'). Najbardziej dowcipne i ciepłe było
wystąpienie mec. Kazimierza Chojnac-
kiego. Stwierdził, że obserwuje znaczący
wzrost liczby pań w organach Rady
Adwokackiej, co może być realizacją
przysłowia: „Gdzie diabeł nie może...”
Mówca wyraził przekonanie, że nic złego w
Radzie stać się nie powinno, skoro jest
wspierana przez doświadczonych
samorządowców, niektórych już od ponad
40 lat.

Przepiękny był występ artystów
Teatru Muzycznego w Lodzi, którzy
śpiewali kolędy razem z uczestnikami
wieczoru. Rodzina adwokacka dostosowała

się do Bożonarodzeniowej tradycji

okazywania sobie wzajemnie ciepła i

miłości.

JUBILEUSZ

W tym roku mija 50 lat pracy
zawodowej mecenasa Mirosława Olczyka.
Z tej okazji 22 lutego w siedzibie
Okręgowej Rady Adwokackiej odbyła się
specjalna uroczystość.

Mecenas Mirosław Olczyk, jeden z
wybitnych polskich adwokatów, wspaniały
mówca i pedagog, miał wielki wpływ na
kształtowanie postaw kilku już pokoleń
łódzkich prawników.

Dostojnemu Jubilatowi Kronikarze
składają serdeczne gratulacje, życzenia
zdrowia i wielu sił w przyszłości!

JR.

IDZIEMY DO EUROPY

W marcu br. rozpoczynają się
wykłady Podyplomowego Studium Prawa
Europejskiego. Studium jest po raz kolejny
organizowane przez Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W
czasie dwóch semestrów, z których drugi
kończy się w lutym 2003 roku,
planowanych jest wiele wykładów o
tematyce europejskiej, prowadzonych przez
znakomitych profesorów z całej Polski.
Koszt Studium to 3.500 złotych

Jak dowiadujemy się od mec.
Barbary Pszczółkowskiej, Komisja
Szkolenia ORA ma zamiar zwrócić się do
prof. Anny Wyrozumskiej, która kieruje
Studium Prawa Europejskiego, ażeby
wykłady tego Studium prowadzone były
także dla łódzkich adwokatów.

APLIKANCI, DO DZIEŁA !

2 marca 2002 roku w lokalu ORA
w Lodzi odbyły się eliminacje wstępne do
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomów-
czego. Konkurs jest organizowany przez
Ośrodek Badawczy adwokatury przy NRA
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w Warszawie, a osobą kierującą
przygotowaniami i realizacją wstępnych
eliminacji jest pani mec. Krystyna Sko-
lecka-Kona.

Redakcja Kroniki tuż przed
zamknięciem numeru otrzymała informację
o przebiegu Konkursu. W ocenie jury
uczestnicy prezentowali wysoki i wyrów-
nany poziom. Nie było słabych wystąpień.
Wybór pierwszej trójki był bardzo trudny.

Pierwsze miejsce zajął Iwo
Gabrysiak, drugie Monika Piech, trzecie,
ex-aequo: Dagmara Stateczny i Bartosz
Tiutiunik. Laureaci otrzymali dyplomy oraz
nagrody pieniężne ufundowane przez ORA
i będą reprezentowali izbę łódzką w
eliminacjach regionalnych w Poznaniu,
które odbędą się w kwietniu tego roku.

Finał odbędzie się w maju 2002
roku w Warszawie. Nagrodę główną,
której wysokości jeszcze nie znamy,
ufunduje Ośrodek Badawczy Adwokatury.

Warto wspomnieć, że nasz redakcyjny
kolega Jerzy Szczepaniak, zdobył pierwszą
nagrodę w Mysokości starych złotych na
pienvszym Konkursie Krasomówczym w 1978
roku, co do dziś wspomina z wielką radością.

adw. Jerzy Szczepaniak
w imieniu redakcji KRONIKI

SĘDZIOWIE POD PRĘGIERZEM

W artykule Sąd nad sędziami,
zamieszczonym w „Newsweeku” 3 lutego
2002 roku znalazły się m.in. stwier-
dzenia: sądy zżera korupcja; łapownictwo i
mętne interesy sędziów to proceder znany,
ale otoczony zmową milczenia. Autorka
pisze: każdy sąd ma jakiegoś X-a, o któ-
rym wszyscy wiedzą że bierze i nic z tego
nie wynika.

Artykuł zawiera treści
niedopuszczalne. Całkowicie bezpodstaw-
ne jest deprecjonowanie środowiska sę-

dziów na podstawie kilku cytowanych w

artykule przykładów, gdzie może rzeczy-

wiście chodzić o ich korupcję.

Jest oczywiste, że wśród ponad

8.000 reprezentantów Temidy mogą zna-

leźć się osoby skorumpowane. Na takiej
podstawie nie wolno jednak oceniać całego

środowiska, które w zdecydowanej wię-

kszości skupia ludzi na wskroś uczciwych i

oddanych swojej misji .
Korupcja jest rzeczywiście

najważniejszym polskim problemem życia
publicznego. Gdyby jednak korupcja wśród
polityków czy urzędników była taka, jak w
sądach, moglibyśmy mówić, że w Polsce jej
w ogóle nie ma.

Wymiar sprawiedliwości cierpi na
wiele problemów, część z nich jest
zapewne zależna od sędziów. Być może
inna powinna być treść immunitetu
sędziowskiego. Być może też nadzór admi-
nistracyjny sądów powinien być
wzmocniony.

Sądy wymagają reform. Nie ma
jednak żadnych podstaw, aby zarzucać
całemu środowisku nieuczciwość i łapow-
nictwo. To prawda, że wymiar
sprawiedliwości ma złe notowania
społeczne. Jedną z przyczyn mogą być
właśnie publikacje prasowe, deprecjo-
nujące pracę sądów na podstawie odoso-
bnionych przypadków. Przez 30 lat pracy
zawodowej tylko raz że
wręczono sędziemu łapówkę, a i w tym
przypadku nie mam pewności, iż tak rze-
czywiście było

Cytowany artykuł, zamiast wskazy-
wać na rzeczywiste i podstawowe przy-
czyny niedowładu wymiaru sprawie-
dliwości, wyszukuje temat zastępczy,
którego prawdziwe znaczenie jest
marginesowe. Szkoda, że dziennikarka nie
dostrzegła, jak autorytet Wymiaru Spra-
wiedliwości obniżają politycy. Na przykład
wydany ostatnio w głośnej sprawie wyrok
był komentowany przez poprzedniego i
aktualnego Ministra Sprawiedliwości.
Pierwszy stwierdził, że wyrok ów jest zbyt
łagodny, obecny Minister ocenił zaś, iż jest
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całkowicie słuszny, mimo że wyroku przed
uprawomocnieniem się komentować nie
wolno i tylko Sąd Apelacyjny może go
oceniać

Nierzetelność dziennikarska wyziera
z artykułu w „Newsweeku” na każdym
kroku. Jak można zarzucać sędziom
niechlujstwo prawne bez zauważenia, jaka
jest jakość prawa stanowionego przez
parlament? Jak można podnosić, że
podczas aplikacji sędziowskiej aplikanci
zaledwie protokołują rozprawy - bez
uwzględnienia, jakie przechodzą szkolenia
i egzaminy? Jak można wreszcie twier-
dzić, że sędziowie powinni być wery-
filcowani przez rynek?

Przykładów nierzetelnych stwier-
dzeń i nieuzasadnionych ocen zawartych w
publikacji mógłbym wymienić więcej.
Przykro, że tak opiniotwórcze pismo jak
„Newsweek” zniża się do artykułów na po-
ziomie brukowym

adw. Dariusz Wojnar

NIEMY TRÓJGŁOWY RZECZNIK
PRASOWY

W poprzednim - 17 numerze Kroniki

przedrukowany został list adw. Włodzi-

mierza Pietrowicza. Redakcja Kroniki

opatrzyła go notą adresowaną do Rady, z

prośbą o komentarz.

Do dziś redakcja nie otrzymała Jej

oficjalnego stanowiska.

Rada działa aktywnie, co cieszy;

w kuluarach mówi się coraz częściej o

uporządkowaniu wielu spraw oraz o dob-

rym gospodarowaniu majątkiem. Szkoda,

że mówi się o tym tylko w kuluarach,

W dalszym ciągu, w mojej ocenie — czego

przykładem jest milczenie w sprawie listu —

brak jest nie tyle już samej informacji o

pracach Rady (bo ważne są przecież

sprawozdania mec. Joanny Agackiej-

Indeckiej zamieszczane w Kronice), co

str. 17

publicznego prezentowania oficjalnego

stanowiska w sprawach dotyczących

środowiska. Nie chodzi mi wyłącznie o

odpowiedź na list, ale o zasadę. W tej

chwili nie wiadomo, czy Rada milczy, bo

nie chce mówić, czy też brak jest decyzji,

które usta trójgłowego rzecznika mają

przemówić. Podkreślam: wypowiedź Dzie-

kana winna być traktowana, z uwagi na

rangę i powagę pełnionej funkcji i należny

tej racji szacunek, jako głos ostateczny -

zarezerwowany dla spraw najistotniej-

szych. Sprawa listu tak istotna z pew-

nością nie jest, choć redakcja Kroniki

uznała, że list wymaga komentarza.

Rada obecnej kadencji, mając za

sobą kilkumiesięczny okres funkcjo-

nowania, wobec efektów swojej pracy w

innych dziedzinach, być może mogłaby już

zająć się na nowo i skutecznie sprawą

swojego (wobec tego — także całego
naszego środowiska) rzecznika.

ZMAGANIA SPORTOWE
NARCIARZY

- cztery medale dla Łodzi

W dniu zakończenia zimowej olimpiady

w Salt Lake City dobiegły końca XIX

Narciarskie Mistrzostwa Adwokatury

Krynica 2002.

Obydwie imprezy dostarczyły

kibicom sportów zimowych dużych wra-

żeń. Bardzo licznie w gronie ponad 150

zawodników reprezentowana była w Kry-

nicy łódzka Palestra.
Zawody rozegrano przy pięknej,

słonecznej pogodzie, na bardzo trud-

nym, wymagającym dużych umiejętności

odcinku trasy na Jaworzynie Krynickiej.

W slalomie gigancie złoty medal

wywalczył adw. Andrzej Wosiński.

Mistrzem w konkurencji biegowej został

adw. Wojciech Krzysztofek. W

traktowanym wciąż jako nowość

slalomie snowboardowym srebro zdobył

apl. adw. Michał Woźniak. W kategorii

gości III miejsce w slalomie gigancie
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zajęła apl. radc. Anna Prokop. Pozostali

zawodnicy z Lodzi zajęli wysokie,
punktowane miejsca. Na kolejne medale
w zawodach zimowych przyjdzie,
niestety, czekać do następnego roku.

W czasie tegorocznych mistrzostw
zabrakło niezwykle widowiskowej
konkurencji, zorganizowanej w ubiegłym
roku - slalomu równoległego. Może za
rok w Szczyrku
Po krótkiej przerwie łódzcy sportowcy
rozpoczną przygotowania do letniej
spartakiady w Spale.

M.S

KLONOWANIE ?

Łódzka Palestra nieznacznie się
powiększyła.

Do zacnego grona przybył nowy
adwokat. I nie było by w tym nic dziw-
nego, gdyby nie fakt, że jest to PAN
MECENAS BARBARA NIEKRASZ!

Swiat boryka się z problemem
klonowania. Stawiane są coraz to nowe
pytania o aspekty moralne takich badań. A
tu proszę — w zaciszu łódzkich gabinetów
stworzono nie owieczkę, nie kotka, lecz
ADWOKATA. Kto wie, może to sposób
na substytucję w sprawach z urzędu ?

v,' Łodzi
stwierdza że Fan/i:

I Adwokat
Barbara NIEKRASZ
jest członkieni Izby'$dwqkackiej W, Łodżi

GWIAZDA ADWOKATURY

Adwokat Róża Zarska, wybitny

obrońca A. Leppera oraz prominentna

przedstawicielka polskiego parlamentu,

błysnęła inteligencją podczas rozmowy z

dziennikarką. Zapytała najpierw o jej

wykształcenie. Uzyskała odpowiedź, że

rozmówczyni jest absolwentką Uniwer-

sytetu Warszawskiego. Potem zaś Pani

Mecenas oświadczyła, że na zadawane jej

pytania nie odpowie. Treść ich wskazuje

bowiem, iż dziennikarka nie jest w stanie

zrozumieć odpowiedzi.

Wypowiedź Pani Mecenas z pew-

nością spowoduje wzrost autorytetu adwo-

katury. Nie wiemy natomiast, czy spowo-

duje również wszczęcie kolejnego

postępowania dyscyplinarnego.

LS

UŚMIECHY TEMIDY

Adw. Bernard B. opowiadał, w jakich oko-
licznościach otrzymał najwyższe w swej
przedwojennej karierze wynagrodzenie za
poradę adwokacką:

Zgłosili się do niego właściciele
dużej hurtowni - ojciec i syn, Zydzi, z
prośbą o radę w bardzo ważnej dla nich
sprawie. Z roszczeniami do ich firmy
wystąpił znany w Europie koncern
chemiczny „Solvay”, zarzucając nieuczciwą
konkurencję. Chodziło o używanie
firmowych worków „Solvayu” do towarów
hurtowni.

Młodszy z klientów rozpoczął
opisywanie mecenasowi B. niesłychanie
skomplikowanego stanu faktycznego
sprawy. Po chwili ojciec mu przerwał,
sięgnął do portfela i rzekł:
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Panie mecenasie, tu jest 50 z/
Pańskiego wynagrodzenia z góry, żeby Pan
nie myślał, ile od nas wziąć... A teraz niech
Pan słucha uważnie, co syn opowiada.

Adw. B. z właściwą sobie auto-
ironią pointował: fo było w owych czasach
tak znaczne honorarium, że skupiłem się
wyłącznie na sprawie ...

Przed laty, gdy sprawy rozwodowe
rozpatrywały sądy wojewódzkie, w Lodzi
były dwa Sądy Wojewódzkie: jeden dla m.
Lodzi, drugi dla Województwa Łódzkiego
(wśród adwokatów nazywany dla
skrócenia - „dla wsi”). W tym' drugim
orzekał przemiły i doświadczony Sędzia M.

Posiedzenie pojednawcze. Przed sę-
dzią M. staje dość typowa para: powód -
młody jeszcze, dziarski mężczyzna i
pozwana - starsza od niego, spracowana,
mało atrakcyjna kobieta. Wiadomo: on
przed laty przyżenił się do jej hektarów, a
teraz, zapewne już współwłaściciel
gospodarstwa, chciałby uzyskać wolność
dla nowych planów życiowych... Powód
oczywiście nie chce się pojednać. Sędzia
M. zwraca się do pozwanej: Czy oby-
watelka nie chciałaby się pogodzić z

mężem ?

Pozwana wybucha: Nigdy nie dam rozwo-
du temu łobuzowi, bandycie, co mi życie

złamał, pieniądze podkrada i za dziwkami
lata!

Sędzia M. do protokolantki: Proszę zapi-

sać: Pozwana oświadcza, że 'kocha męża i

pragnie z nim żyć.

W latach PRL w walce ze spe-

kulacją, nadużyciami w handlu deta-

licznym, gastronomii itp. często odwo-

ływano się do aktywności społecznej,

tworząc rozmaite gremia kontrolne, ze
sporymi uprawnieniami.

Taka właśnie „trójka społeczna”
skierowana została do kiosku z napojami
chłodzącymi przy ul. Srebrzyńskiej z po-
wodu donosu, że właścicielka, obok
oranżady, w butelkach po niej przechowuje
alkohol, prawdopodobnie samogon i
„sprzedaje go z zyskiem”

Raport, sporządzony przez niewy-
kształconych zapewne robotników, miałby
prawo operować niewyszukanym stylem,
zawarte jednak w aktach sprawy sądowej
doniesienie zawierało enigmatyczne
fragmenty:

Zażądaliśmy oranżady z górnej
półki, o nieco innej barwie. Podejrzana
najpierw ja nam dala, a jak się przedsta-
wiliśmy, wyrwała nam butelkę, wytrąbiła,
poczem pokraśniała na licu i nie dala się
powąchać.

Stawili się członkowie „trójki”,
mężczyźni w nieokreślonym wieku i o
pospolitym wyglądzie. Jeden z nich miał
rude włosy, inny utykał przy chodzeniu.

Oskarżonej bronił adw. N., czło-
wiek o dużym poczuciu humoru, nadto
szukający w procesach sądowych raczej
humoreski niż dramatu. Rozpytywał więc
przewodniczącego „trójki”, czy był w
kiosku jakiś instrument muzyczny, że
oskarżona trąbiła, z której strony nie dała
się powąchać itd. Obrońca został skarcony
przez sędziego, a świadek sprecyzował, że
wezwano oskarżoną, aby chuchnęła, aby
przekonać się, że czuć od niej świeżo
wypity bimber. Obrońca zapytał wreszcie,
dlaczego nie zabezpieczono butelki po
rzekomym alkoholu. Tu sąd zganił też
świadka, dodając, że można było butelkę
przekazać do analizy. Świadek poczuł się
urażony: Do analizy, proszę Sądu, to
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można oddać butelkę np. z moczem, ale

pustą ?

Adw. N. w mowie obrończej wnosił
o uniewinnienie, zasadnie podnosząc brak
jakiegokolwiek dowodu rzeczowego czy
choćby tylko poszlaki w postaci
spirytusogennego „chuchu” oskarżonej.
Na zakończenie stwierdził, że nie dziwi się,
iż oskarżona „pokraśniała na licu” na widok
trzech tak dorodnych mężczyzn.
W tym miejscu licznie zgromadzona
publiczność unisono zarechotała, sędzia
pogroził palcem obrońcy.

Jaki zapadł wyrok ? - oczywiście
skazujący. Co ciekawe, spotkał się on z
aprobatą wielu zgromadzonych widzów.
Przy wyjściu z sali można było słyszeć
głosy: Dobrze tak, cholerze - bierze 5 zł
więcej niż na melinie u maglarki!

Wysłuchał i zapamiętał: K. CH.

POPIERAMY POEZJĘ!

9 marca odbędzie się w siedzibie
Instytutu Europejskiego w Lodzi (ul. Piotr-
kowska 262/264), o godz. 16, finał XI
ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego,
zorganizowanego przez Stowarzyszenie
Literackie im. K. K. Baczyńskiego. Jedną z
głównych nagród w tym konkursie
zdecydował się ufundować Zarząd ORA.
W jego imieniu wręczy ją mec. Jadwiga
Siemaszkiewicz. Warto dodać, że
Stowarzyszenie, skupiające (pracujących
całkowicie społecznie!) młodych twórców
i pracowników wyższych uczelni z całego
kraju, ma znaczne zasługi dla
propagowania poezji. W serii wydawniczej
Stowarzyszenia (ponad 60 książek)
debiutowało grono uznanych obecnie
autorów roczników 60. i 70. (m.in.

Bonowicz, Gutorow, Honet, Różycki), o

których sporo pisze się już w almanachach i

podręcznikach prezentujących tzw. młodą

literaturę — debiutantów po 1989 roku. W

1992 roku Stowarzyszenie otrzymało

prestiżową nagrodę Polskiego

Towarzystwa Wydawców Książek za

debiut poetycki roku (Dariusz Bugalski,

Turtle, turt/e), natomiast Norbert Kulesza

był laureatem konkursu „na najpiękniejszy

wiersz świata”, zorganizowanego przez

jeden ze związków twórczych u USA.

DW.

POŻEGNANIA

26 lutego 2002 r.
pożegnaliśmy naszego kolegę adwokata-
emeryta

ś.p.

MARIANA ROSZEWSKIEGO
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numerów.
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W dodatku do KROMKI:

Internet dla prawników - część I adw. Artur Kmieciak str. A-D
Z materiałów Komisji Prawnej ORA w Lodzi adw. Maciej Trociński, adw. dr Jacek Skrzydło str. FAI

adw. Artur Kmieciak
INTERNET DLA PRAWNIKÓW - część 1

Historia Internetu sięga początków zimnej
wojny, kiedy to po szoku, jaki wywołało
wystrzelenie przez ZSRR pierwszego sputnika w
kosmos, decyzją prezydenta Eisenhowera
powołano do zycia ARPA (Advanced Research
Proyects Agency - Agencję Zaawansowanych
Projektów Badawczych). Częścią projektu stała się
ARPA-net. czyli sieć wzajemnie połączonych
komputerów, dostępnych z wielu miejsc
jednocześnie, gwarantująca przetrwanie,
przynajmniej części, systemów komputerowych w
razie ataku jądrowego. Skuteczny atak na jeden
centralny komputer mógł unicestwić cały system -

atak na zdecentralizowaną sieć oznaczał
wyeliminowanie jedynie jej pojedynczych
elementów.

Koncepcja ta poddana została zresztą
praktycznej weryfikacji całkiem niedawno

11.09 2001 roku terrorystyczny atak na wieże

WTC spowodował paraliż wielu systemów

komunikacji i łączności - nie sparalizował jednak
sieci. W pierwszych godzinach po ataku to właśnie

Internet stał się podstawowym, w wielu

przypadkach jedynym, narzędziem komunikacji.

Powracając jednak do narodzin Internetu,

to mimo że u swego zarania był on projektem

ściśle militarnym, bardzo szybko znalazł swoje

cywilne zastosowania. Pierwsza sieć, wspomniana

ARPA-net, łączy pierwsze 4 komputery (zwane

węzłami) na przełomie 1969/70 roku, Dwa lata

później liczba węzłów przekracza już czterdzieści.

W roku 1973 sieć dociera do Europy. Lata 70-te

to bujny rozwój sieci: powstaje poczta

elektroniczna, protokół FTP, Telnet, a przede

wszystkim opracowanie głównego protokołu

komunikacyjnego Internetu - TCP/IP. W roku

1983, wraz z wydzieleniem się MIL-netu, sieć

pozbywa się ostatecznie nadzoru wojskowych, a w

rok później, wraz z powołaniem National Scłence

Foundation. powstaje NSF-net Jest rządową

agencją badań naukowych - o ile zatem racją dla

powstania ARPA-netu było stworzenie sieci

połączonych wzajemnie systemów dowodzenia, o

tyle celem budowy NSF-netu stało się dostarczenie

nauce nowego, rewelacyjnego narzędzia do

gromadzenia i analizy danych Rozwój sieci nabiera

gwałtownego przyspieszenia. W czasie wojny w

Zatoce Perskiej Internet staje się konkurencyjnym

wobec CNN źródłem informacji. Pajęczyna oplata

już cały świat.

Do połowy lat 90-tych rozwój sieci umykał

raczej uwadze mediów. Jednakże wraz z

pojawieniem się wielomilionowej armii

uzytkowników fakt istnienia internetowej

społeczności dotarł do Świata polityki i biznesu. W

konsekwencji politycy musieli przyjąć do

wiadomości istnienie pozbawionego wszelkiej

kontroli, nie znającego jakichkolwiek granic

środka komunikacji. Swiat biznesu musiał

przyznać, że gdzieś pod bokiem, zupełnie

niespodziewanie, wyrósł zamknięty rynek

potencjalnych konsumentów. Podjęcie próby

ustanowienia kontroli nad siecią i jej

komercjalizacji było już tylko kwestią czasu.

Politycy, przywykli do sytuacji, w której mozna

dowolnie kontrolować każdego z obywateli, z

niedowierzaniem przyjmowali do wiadomości. że

sieci nie można poddać politycznej kurateli.

Musimy pamiętać, iz we współczesnym świecie

wszyscy podsłuchują wszystkich i nie ma

przeszkód, aby poddać kontroli treść przekazanych

w Internecie informacji, Trzeba tylko wiedzieć,

gdzie ich szukać. Już teraz wiadomo, że istniały

informacje o planowanych zamachach

terrorystycznych Il września. W morzu

gromadzonych danych po prostu nie dotarły do

właściwego szczebla, gdzie mogły byc właściwie

zanalizowane.



Trudno bowiem wśród milionów informacji

znaleźć tę jedną wiarygodną. Wszystko to

wprowadza w panikę służby specjalne, a za ich

pośrednictwem polityków Stąd, rozpaczliwe

nieraz, próby zmiany tej sytuacji. Do jednej z nich

nalezą próby ograniczenia stosowania

zaawansowanych technik kwpto-graficznych w

USA Także przed-sięwzięcia niektórych rządów,

podjęte np. pod hasłem walki z karalną

pornografią, przez społeczność internetową

przyjęte zostały jako pretekst do uzyskania

kontroli nad siecią. Trudno oczywiście nie

zauwazyć, że w Internecie znaleźć można treści

zakazane przez prawo, jednakże absurdalność

metod, jakie w niektórych miejscach przyjęto dla

ich zwalczania, uzasadniało nieufność.

O ile zatem postępy w cenzurowaniu sieci

można określić jako częściowe, o tyle jej

komercjalizacja nastąpiła szybko i bezwarunkowo.

Walnie przyczynili się do tego nasi koledzy z

Arizony. Kancelaria prawnicza Carter & Singer

rozesłała do uczestników grup dyskusyjnych

reklamy amerykańskiej loterii wizowej. Incydent

potraktowano jako przejaw braku

kultury i furia społeczności inernetowej nie miała

precedensu w historii (serwer obsługujący C&S, z

powodu liczby przesyłanych obelg, trzeba było po

prostu wyłączyć).

Rubikon został jednak przekroczony i

Internet stał się takze narzędziem zarabiania

pieniędzy Dużych pieniędzy. Powstało nawet

pojęcie e-biznesu, wprowadzono oddzielny system

notowań giełdowych firm internetowych:

NASDAQ. Wydawało się, ze prawa klasycznej

ekonomii nie mają zastosowania dla firm z

Krzemowej Doliny. Im szybszy był wzlot - tym

bardziej dotkliwy nastąpił upadek. Seria

bankructw, jakie przetoczyły się po USA,

przekonała nawet największych entuzjastów e-

biznesu, że klasyczna ekonomia to ekonomia po

prostu - żadnej innej nie ma. Także fiasko kilku

polskich portali internetowych przywróciło sieci jej

prawdziwą miarę.

Przyszłość Internetu to nowe technologie

umożliwiające jeszcze szybszy dostęp do

zawartych w nim danych. Obecnie wydaje się, że

wielką przyszłość mają przed sobą technologie

satelitarne — na razie musimy pogodzić się z

ograniczonymi możliwościami polskiej części

Internetu, chociaż i tutą), trzeba przyznać, sytuacja

się zmienia.

Niezależnie od tego, jak będzie wyglądał
rozwoj Internetu, już teraz wywiera on znaczącv

wpływ na życie milionów ludzi. Także i w
zapóźnionej technologicznie Polsce już mozna

zauważyć jego oddziaływanie. Stałe łącze
umożliwiające ciągły dostęp do sieci, staje się
powoli, w kolejnych firmach i urzędach
standardem takim samym jak posiadanie faksu czy

telefonu komórkowego. Jest już zatem kwestią
tygodni, nawet nie miesięcy, kiedy skomplikowane

zagadnienia prawne, jakie Internet wywołuje, staną

się przedmiotem rozstrzygnięć sądowych

Obecność niniejszego aftykułu w „Kronice"

ma zatem, w założeniu, przyblizyć tematykę, która

już jutro będzie trwałym elementem praktyki
zawodowej wielu spośród nas, Powyższe notatki

proszę zatem potraktować jako wstęp (przyznaję,

że długi) do właściwego tematu jakim będzie

wykorzystanie Internetu w pracy adwokata czy

sędziego. W cyklu artykułów postaram się

podzielić własnymi doświadczeniami w

wykorzystaniu sieci w codziennej praktyce i

zwrócić uwagę czytelników na te zagadnienia

prawne, które wiążą się z wykorzystaniem

Internetu. Spróbuję zatem przybliżyć tematykę

przestępstw dokonywanych za pośrednictwem

sieci, tematykę związaną z ochroną praw

autorskich, podpisu elektronicznego,

bezpieczeństwa i ochrony danych przed ingerencją

z sieci, a także dostarczyć informacji praktycznych,

takich jak: korzystanie z poczty elektronicznej czy

banku internetowego. Rozpoczynamy od

wprowadzenia w najbardziej znaną część Internetu

— na strony WWW

STRONY WWW

Skrót WWW pochodzi od określenia

World Wide Web, co można przetłumaczyć jako

„ogólnoświatową pajęczynę”. Poruszając się w

takiej pajęczynie trafiamy na witryny WWW, na

które składają się poszczególne strony (choć są

oczywiście witryny z tylko jedną stroną) Strony

WWW są niewyczerpanym źródłem informacji,

Trudno nawet objąć różnorodność 
umieszczonych



na nich danych. Jako prawników interesuje nasoczywiście wszystko to, co ma związek z prawem;dane wielu instytucji, treść aktów prawnych,
wysokość potrzebnych nam wskaźników
statystycznych, nawet orzecznictwo sądów (to
ostatnie niestety odpłatnie) Istnieją
NNyspecjalizowane witryny poświęcone ekonomii,
prawu, polityce, mediom, podrożom, kulturze itd
Wystarczy jedynie do nich dotrzeć aby skorzystać
z bogactwa zawartych tam informacji.

Co jest zatem potrzebne do tego, aby z
tych danych skorzystać. 9 Na początek kilka
informacji dotyczących zasad działania protokołu,
na jakim oparte są strony WWW

Jeszcze w latach 80-tych dostęp do sieci
pozostawał zastrzeżony dla stosunkowo nielicznej,
w skali globalnej oczywiście, grupy
uzytkowników. Dzięki sieci można było
wprawdzie gromadzić niedostępne dotychczas
dane, dzielić się nimi z innymi uzytkownikami,
korzystać z poczty elektronicznej, czy też
korzystać z sieci dla czystej rozrywki, to jednak
aby robić te wszystkie cudowne rzeczy potrzeba
było drobnostki znajomości systemu
operacyjnego UNIX. Przekraczało to, rzecz jasna,
możliwości przeciętnego użytkownika. Dlatego
powstają specjalne programy, których zadaniem
było ułatwienie poruszania się w sieci zwykłym
śmiertelnikom. Programy, jak Gopher czy
Veronica, aczkolwiek umożliwiały korzystanie z
sieci tym, którzy niekoniecznie skończyli
informatykę, to jednak nie były zbyt wygodne.
Takie wygodne narzędzie zawdzięczamy
pracownikom Europejskiego Laboratorium

Cząstek Elementarnych CERN. Jest nim WWW

czyli World Wide Web. Strony WWW oparte są na

protokole HTTP - Hyper Tert Tranyfer Protocol

(protokół transferu hipertekstowego). Przekładając

to na język bardziej zrozumiały - hipertekst to

rodzaj specyficznego tekstu, który zawiera

odwołania do innych dokumentów - niekoniecznie

zresztą tekstowych, mogą to być grafiki, animacje,

dźwięk oraz, co najważniejsze - tzw. linki. Linki są

to odwołania do innych miejsc w całej sieci,

których uzycie umozliwia nam natychmiastowe

dotarcie do obiektu, do którego taki link prowadzi.

Osoby korzystające z Pomocy w systemie

Windows doskonale wiedzą, na czym polega

poruszanie się w hipertekście: wchodzimy na

główną stronę Pomocy, znajdujemy na niej linki do
poszczególnych tematów. Kliknięcie na taki link
powoduje dotarcie do poszukiwanej strony, na
której znajdują się następne linki, prowadzące do
następnych dokumentów itd. Poruszamy się jak
gdyby w trzech wymiarach: gora - doł, prawo
lewo oraz w głąb tekstu. Dzięki temu, że w
hipeflekšcie można umieszczać odwołania do
obiektów umieszczonych w innym niż sam
hipertekst miejscu, strony WWW są pełne
dźwięków, zdjęć animacji, grafik, a nawet filmów,

Wiemy zatem z grubsza, na czym polega
technologia stron WWW. Do ich oglądania
potrzebne jest jednak specjalne oprogramowanie —

przeglądarka inernetowa.
Pierwsza graficzna przeglądarka „Mosaic”

powstała w 1993 r. Dzięki niej Internet trafił pod
strzechy. W ciągu zaledwie jednego roku, do
połowy 1994 r., ruch na stronach WWW wzrósł
25-krotnie.

Z powstaniem i rozwojem graficznych
przeglądarek internetowych związana jest,
szczególnie dla nas prawników, ciekawa historia.
Chodzi o tzw. wojnę przeglądarek, która
zdominowała drugą połowę lat 90 —tych

Zaczęła się od tego, że Mark Andreessen,
wynalazca przeglądarki Mosaic, zakłada Netscape
Communications Corporation Efektem pracy
firmy jest przeglądarka o niespotykanych
dotychczas możliwościach. Program zawiera min.
klienta grup dyskusyjnych, program do obsługi
poczty elektronicznej; przeglądarka umożliwia
oglądanie wielu stron jednoczesnie,
przeprowadzanie bezpiecznych transakcji przez
Internet itp.

Przez wiele lat pozycja przeglądarki
Netscape wydawała się niezagrożona tym
bardziej, że pierwsze produkty głównego
konkurenta - Microsoft Corporation - nie były
udane. Sen programistów Netscape CC trwał do
roku 1997, kiedy Microsoft podpisał z większością
dostawców internetowych umowy na dystrybucję
przeglądarki Microsoftu Internet Explorer.
Znakomitym posunięciem pogrążającym Netscape
było udostępnienie Explorera za darmo. Mimo że
rywalizacja między przeglądarkami trwa właściwie
do dzisiaj, to już w 1999 r. stało się jasne, że
wojnę Microsoft.



Wychodząc zwycięsko z rywalizacji z Netscape,

Microsoft popadł w kłopoty na zupełnie innym

polu. Przeciwnikiem Microsoftu, nie była tym

razem konkurencja, ale rząd USA. Firmie

zarzucono praktyki monopolistyczne, a miały one

polegać na zintegrowaniu przeglądarki IE z

systemem operacyjnym Windows 98. Integracja ta

była posunięta tak daleko, że przeglądarki IE po

prostu nie mozna z systemu Windows 98 usunąć.

Dlatego, drogi użytkowniku, jeżeli jesteś

szczęśliwym posiadaczem Windows 98, to

oczywiście możesz dowolnie instalować w nim

inne przeglądarki (nawet Netscape) - możesz także

dowolnie je usuwać. Z jednym wyjątkiem - nie

możesz usunąć Internet Explorera. Będzie on w

systemie zawsze, nawet jeżeli będziesz bardzo

chciał się go pozbyć. Każdy nowy nabywca

Windows jest jednocześnie nabywcą Internet

Explorera.

Efektem konfliktu był proces sądowy

zakończony ugodą. Właściwie trudno mówić o

zakończeniu sporu - ugoda zawarta została z

rządem federalnym, władze stanowe mają

podobno odmienny punkt widzenia.

Jeżeli zatem jesteś posiadaczem systemu

operacyjnego Microsoft, masz już

oprogramowanie niezbędne do żeglowania po

sieci. O tym, jak posługiwać się przeglądarką, w

następnym numerze „Kroniki”

Do każdego artykułu postaram się

dostarczyć kilka wartościowych adresów

internetowych, pod które zawsze warto zajrzeć.

Dzisiejszy zestaw to:

www.gazetaprawna.infor.pl

- internetowe wydanie Gazety Prawnej;

www.podatki.pl

- skarbnica wiedzy o podatkach, obejmująca m.in.

bazę aktów prawnych;

www.park.pl
- serwis poświęcony prawu, w którym można

znaleźć projekty ustaw, treść ustaw uchwalonych

aktualnie przez Sejm i ustawy podpisane przez
Prezydenta, bieżące orzeczenia SN, TK, NSA i

sądów apelacyjnych;

www.panoramafirm.com.pl/senvis/prawo

- część serwisu Panorama Firm poświęcona prawu
Można znaleźć ustawy dotyczące działalności
gospodarczej;

www.e-prawnik.pl

- serwis prawniczy świadczący porady prawne
Z zainteresowaniem winien spotkać się zestaw
porad, w jaki sposób należy powierzać prawnikom

prowadzenie spraw;

www.adwokaci-online.pl

strona prowadzona przez naszych kolegów

z Jeleniej Góry;

www.rzeczpospolita.pl/prawo/index.html -

serwis prawny dziennika „Rzeczpospolita”

Internetowa wersja żółtych stron gazety

zawierająca ponadto: bazę teleadresową,

archiwum, dział dotyczący podatków, dział

poświęcony skardze do Strasbourga, wskaźniki,

bieżące orzeczenia SN itd. Serwis godny polecenia

- jak i sama gazeta. Lektura obowiązkowa;

www.kki.net.pl/—boztom/Frame2477174.htm

można znaleźć wzory formularzy

w postępowaniu cywilnym uproszczonym;

www.vatwpraktyce.pl/index.html

- strona poświęcona podatkowi VAT;

www.ubezpieczeniaspoleczne.pl

- o ubezpieczeniach społecznych;

www.prawo.lex.pl - strona wydawnictwa LEX:

www.net.law.pl - strona poświęcona prawu

własności intelektualnej;

www.adwokatura.org.pl
- oficjalna strona Naczelnej Rady Adwokackiej -

warto zajrzeć także i dlatego, aby stwierdzić, ze

administrator strony nie zauważył, iż skład ORA

w Łodzi zmienił się już w czerwcu. Biorąc pod

uwagę, że piszę ten tekst w lutym, trudno nie

przyznać, iż zamieszczone na stronie informacje

mogą być mocno nieaktualne.



Z MATERIAŁÓW KOMISJI PRAWNEJ
OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W LODZI

adw. Maciej Trociński

ZAKRES DOPUSZCZALNEJ INGERENCJI
SĄDU W WYSOKOŚĆ ZASĄDZANEGO ZWROTU

KOSZTÓW ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO

Zagadnienie zwrotu kosztów procesu, a
ściślej - kwestia zasądzania przez sądy zwrotu
kosztów stronie reprezentowanej przez
profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego
czy adwokata), obejmujących tzw. koszty
zastępstwa procesowego, nabrała ostatnio
szczególnego znaczenia w obliczu pojawienia się
nieznanej dotąd praktyki ingerowania przez sądy w
treść i wykonanie umów zlecenia łączących stronę
z pełnomocnikiem.

Punktem wyjścia rozważań na ten temat
winna być analiza kilku obowiązujących przepisów
kodeksu cywilnego w zakresie umowy zlecenia,
art. 98 i 109 kodeksu postępowania cywilnego
oraz przepisów Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z 12 grudnia 1997r. w sprawie
opłat za czynności adwokackie oraz opłat za
czynności radców prawnych (Dz.U. nr 154, poz.
1013, z późn. zm.).

Art. 98 k.p.c. statuuje podstawowe zasady
dotyczące zwrotu kosztów procesu, czyli kosztów
niezbędnych do celowego dochodzenia praw i
celowej ich obrony. Najbardziej interesujący nas
przepis 3 tegoż artykułu do niezbędnych
kosztów procesu strony reprezentowanej przez
adwokata (radcę prawnego) zalicza
wynagrodzenie, nie wyższe jednak niż stawki opłat
wskazane w Rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości z 12 grudnia 1997 r. w sprawie
opłat za czynności adwokackie oraz opłat za
czynności radców prawnych (Dz.U. nr 154, poz.
1013, z późn. zm.) i wydatki jednego adwokata
oraz koszty sądowe i koszty nakazanego przez sąd
osobistego stawiennictwa strony. Art. 109 k.p.c.
natomiast uzależnia zasądzenie zwrotu kosztów od
złożenia sądowi spisu kosztów albo zgłoszenia
wniosku o przyznanie kosztów według norm
przepisanych, byleby odbyło się to najpóźniej przed
zamknięciem rozprawy bezpośrednio
poprzedzającej wydanie orzeczenia. Jest to termin
prekluzyjny, zatem po jego upływie roszczenie o

zwrot kosztów wygasa.

Ww. rozporządzenie z 1997 r. w SS 3 stwierdza, że

opłaty stanowiące podstawę zasądzenia przez sądy

kosztów zastępstwa prawnego nie mogą być

wyższe niż czterokrotne stawki minimalne

określone w rozdziałach 2-4, niezależnie od

wysokości tych opłat ustalonych w umowie między

adwokatem lub radcą prawnym a klientem oraz że

sąd może przyznać opłaty wyższe od wskazanych

wyżej, jeżeli uzasadnia to rodzaj i stopień zawiłości

sprawy. Nie mogą być one jednak wyższe niż

sześciokrotne stawki minimalne.

Zatem podstawowe przepisy, na których

opiera się zarówno wymagana treść żądania

zwrotu kosztów, jak i obowiązki sądu w tym
zakresie — wymagają, aby koszty te miały walor
niezbędności, by mieściły się w granicach stawek z
ww. rozporządzenia, uwzględniając jednocześnie
rodzaj i stopień zawiłości sprawy i aby były
udokumentowane spisem. Takie jest literalne
brzmienie cytowanych przepisów; nie zawierają
one żadnych dodatkowych epitetów, które
precyzowałyby cechy tych kosztów. Oczywiste jest
jednocześnie, że podstawą zarówno żądania
zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, jak i ich
zasądzenia przez sąd jest istnienie stosunku
prawnego łączącego adwokata z klientem. Nie ma
żadnych wątpliwości, że chodzi o jedną z typu
umów starannego działania, jaką jest umowa
zlecenia. Dla sądowej oceny skutecznego zawarcia
tejże umowy nie jest wymagana żadna szczególna
forma, a zatem, choć najczęściej jest to forma
pisemna, można z łatwością wyobrazić sobie ustną
umowę zlecenia łączącą stronę z jej
profesjonalnym pełnomocnikiem. Do takiej umowy
zlecenia zastosowanie mają wszystkie reguły
interpretacyjne związane z zasadą swobody umów
w prawie polskim.

Po analizie powyższych unormowań
prawnych mogłoby się wydawać, że jeżeli
najpóźniej przed zamknięciem rozprawy
bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia
zostanie złożony sądowi spis kosztów zastępstwa
adwokackiego, których wysokość będzie
adekwatna do rodzaju i stopnia zawiłości sprawy
oraz mieścić się będzie w granicach stawek z
rozporządzenia — to sąd winien wskazaną kwotę
zasądzić.



Od pewnego czasu, min. za sprawą kilku
orzeczeń Sądu Najwyższego w tym przedmiocie
(szczególnie: uchwała SN z 23.11.2000 r. III CZP
40/00, OSNC 2001/5/66), oraz publikacji, np.
takich jak artykuł A. Nowaka pt.: Przeciwnik
zapłaci („Rzeczpospolita”, 02112001 r), w
sądach zaczęła pojawiać się drogę praktyka
polegająca na analizowaniu przez sądy treści
umów zlecenia łączących klientów z adwokatami
oraz żądaniu(f) przedstawienia dowodu uiszczenia
przez klienta na rzecz adwokata kwoty kosztów
wskazanych w złożonym spisie kosztów
(pokwitowania).

W przypadku, gdy adwokat nie jest w
stanie wykazać (co może mieć miejsce z bardzo
różnych przyczyn, o czym niżej), że istotnie
wynagrodzenie otrzymał — sądy zasądzają stawki
minimalne, pomijając całkowicie kwoty wskazane
w spisie.
Jest to praktyka zbyt daleko idąca i, co
najważniejsze, całkowicie nieuprawniona w świetle
analizy odpowiednich przepisów prawa. Żaden ze
wskazanych powyżej przepisów nie wymaga, aby

s' koszty zastępstwa adwokackiego były
rzeczywiście poniesione (przekazane fizycznie
adwokatowi) i aby warunkiem ich zasądzenia było
jednoczesne uylegitymowanie się pokwitowaniem
ich przyjęcia przez adwokata.
W postanowieniu z 07041970 r. (11 CZ 37/70,
OSNC 1971/2/32) Sąd Najwyższy stwierdził, ze w
świetle obowiązującego wówczas rozporządzenia,
normującego analogiczną materię jak obecne
rozporządzenie z 1997 r. — sąd nie może odmówić
zasądzenia od przeciwnika kosztów

adwokackiego w wysokości
rzeczywiście zapłaconej lub umówionej w
granicach stawek w nim przewidzianych, pod
warunkiem, że wysokość umówionego
wynagrodzenia zostanie sądowi wykazana
najpóźniej przed zamknięciem ostatniej rozprawy.
W postanowieniu Sądu Apelacyjnego w
Częstochowie z 2705.1999 r. (1 Acz 238/99, OSA
2000/5/22) stwierdza się nawet, że rozporządzenie
z 1997 r. nie daje podstaw do badania przez sąd
orzekający o zwrocie kosztów procesu, czy w
umowie ustalającej wysokość opłat stanowiących
podstawę zasądzenia kosztów zastępstwa
prawnego uwzględniono charakter i stopień
zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy

adwokata lub radcy prawnego. Ponadto w wyroku
z 2403 2000 r. (1 PKN 546/99, OSNAP
2001/15/482) Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał, że
sposobem wykazania poniesionych przez stronę
kosztów zastępstwa procesowego adwokata jest
złozenie spisu kosztów (art. 109 k.p.c.) a nie
przedłożenie umowy między stroną 1
pełnomocnikiem.

Zatem adwokat przez fakt zgłoszenia w
imieniu strony ządania zwrotu kosztów procesu
potwierdza istnienie i treść zawartej w tym
przedmiocie umowy ze stroną. Spis kosztów
odzwierciedla to, że strony zawarły umowę
zlecenia i co strony w niej uzgodniły. Mając zaś na
uwadze „świętą” dla prawa cywilnego zasadę
swobody umów uzgodnienia te mogą mieć
bardzo różnorodny charakter.

Szczególnie w obecnej, coraz trudniejszej sytuacji
gospodarczej wielokrotnie zdarza się, że
przedsiębiorca, który de facío juz stracił na
kontaktach handlowych ze swoim aktualnym
przeciwnikiem procesowym (pozwanym) i dlatego,
że stracił uruchamia procedurę sądową,
podpisując umowę z adwokatem płaci mu np.
minimalną zaliczkę. Jednocześnie w umowie strony
uzgadniają, że płatność pozostałej części
wynagrodzenia nastąpi np. w 30 dni po
uprawomocnieniu się orzeczenia sądu I instancji
albo wręcz po skutecznym wyegzekwowaniu
zasądzonej kwoty. W tej sytuacji adwokat nie jest
w stanie przedstawić dowodu otrzymania swojego
wynagrodzenia, bo to faktycznie nie nastąpiło, co
więcej przed zamknięciem rozprawy
bezpośrednio poprzedzającej wydanie wyroku nie
nastąpił jeszcze termin wymagalności
wynagrodzenia. Powstaje pytanie, czy taka umowa
ma przestać wiązać, a także - czy taki „kredytowy”
sposób prowadzenia obsługi prawnej podmiotów
gospodarczych, mający swe oparcie w ważnej i
skutecznej umowie zlecenia, musi skutkować
zasądzeniem wynagrodzenia w wysokości stawki
minimalnej? A co w sytuacji, gdy strony łączyła
umowa ustna i adwokat nie może przedstawić jej
odpisu? Czy to dla sądu oznacza, że takiej umowy
w ogóle nie zawarto?

Takie rozumowanie prowadzi do wniosku
że w stosunku do umowy zlecenia wyłączona
zostałaby zasada swobody umów w zakresie:
formy umowy i warunków płatności



wynagrodzenia zleceniobiorcy! Sąd ingeruje w ten

sposób w najistotniejsze elementy stosunku

cywilnoprawnego, którego nie jest stroną i - co
najwazniejsze treść tego stosunku nie jest
przedmiotem procesu. Nie mozna tego w zadnym

razie utożsamiać ze swobodną oceną dowodów,

będącą podstawą orzekania

Analizując argumenty, które leżą u

podstaw odmiennego traktowania problemu,

będącego przedmiotem niniejszego skrótowego

opracowania, a jakie są przyczyną torowania sobie

drogi przez praktykę sądową, nalezy wskazać, że

punktem odniesienia zarówno dla sądów, jak i dla

członków korporacji adwokackiej i radcowskiej w

rozważaniu tego zagadnienia winny być przede

wszystkim przepisy obowiązującego prawa.

Argumenty pozajurydyczne muszą im ustąpić.

Nie można tez zapominać o tym, że

przedstawienie dokumentów wskazujących na

uiszczenie kosztów zastępstwa procesowego

niejednokrotnie wymagać będzie ujawnienia

danych dotyczących konta (nr konta bankowego

oraz wskazania banku, w którym prowadzony jest

rachunek etc.). Przekazanie tego typu informacji

często bez lub wbrew woli klienta koliduje z art 6

prawa o adwokaturze dotyczącym zachowania

tajemnicy zawodowej.

adw. dr Jacek Skrzydło*

O PROJEKCIE USTAWY O ŚWIADCZENIU

PRZEZ PRAWNIKÓW ZAGRANICZNYCH

POMOCY PRAWNEJ W RP

Przystąpienie przez Polskę do Unii

Europejskiej pociąga za sobą konieczność

dostosowania obowiązującego w Polsce prawa do

standardów wspólnotowych. Fundamenty

Wspólnego Rynku to swobodny przepływ osób,

usług, towarów i kapitałów oraz swoboda

zakładania przedsiębiorstw. Ponieważ pod

pojęciem „usługa” kryją się także szeroko

rozumiane usługi prawnicze, jasne jest, że obecnie

obowiązujące regulacje prawne, wyłączające

mozliwość świadczenia pomocy prawnej w Polsce

przez obcokrajowców - wymagają zmiany. Stąd

przygotowany przez poprzedni jeszcze rząd

projekt ustawy o świadczeniu przez prawników

zagranicznych pomocy prawnej w

Rzeczypospolitej Polskiej. Poniewaz planowane

zmiany oznaczają w zasadzie całkowite

otwarcie polskiego rynku usług prawniczych dla

podmiotów unijnych, warto przedstawić

najwazniejsze rozwiązania przyjęte w projekcie,

Ustawa przewiduje, ze świadczenie

pomocy prawnej przez prawników zagranicznych

może odbywać się w dwóch formach: albo poprzez

wykonywanie stałej praktyki w Polsce przez

zagranicznego prawnika, albo przez świadczenie

przez zagranicznych prawników usług

transgranicznych.

Prawo do świadczenia na terenie Polski

usług transgranicznych (czyli jednorazowych

czynności z zakresu pomocy prawnej lub czynności

o charakterze przejściowym) przysługiwać będzie

wyłącznie prawnikom z Unii Europejskiej

Prawników z innych państw uprawnienie to

dotyczyć będzie tylko wtedy, gdy przewidują to

przepisy szczegolne lub postanowienia umowy

międzynarodowej zawartej przez Polskę. W

praktyce oznacza to, ze w postępowaniu toczącym

się przed sądem polskim jedna ze stron (lub obie)

będą mogły być reprezentowane przez prawników

prowadzących stałą praktykę w innym państwie. W

przypadku jednak, gdy przepisy prawa polskiego

przewidują przymus adwokacki (radcowski),

zagraniczny prawnik obowiązany będzie to

współdziałania z polskim adwokatem (radcą

prawnym) na podstawie zawartej na piśmie i

przedstawionej sądowi umowy.

Do wykonywania w Polsce stałej praktyki

prawniczej przez prawników z Unii Europejskiej

konieczny jest uprzedni wpis na jedną z list

prawników zagranicznych, prowadzoną przez

właściwą miejscowo okręgową radę adwokacką

lub przez radę okręgowej izby radców prawnych

Wpis i skreślenie z listy odbywa się na podstawie

stosowanych odpowiednio przepisów ustawy

Prawo o adwokaturze (art. 12, art. 46, art. 47, art.

69 oraz Dział VI) i ustawy o radcach prawnych

(art. 24 ust. 2, art. 29, art. 31 oraz art. 31), przy

czym skreślenie z listy nastąpi takze wtedy, gdy

prawnik zagraniczny utraci prawo do

wykonywania zawodu w państwie macierzystym.

Prawnicy zagraniczni podlegają, tak samo jak

adwokaci i radcowie prawni, obowiązkowemu

ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej oraz

polskim przepisom dyscyplinarnym. Zakres



uprawnień procesowych prawnika zaoranicznego,

wpisanego na listę prawników zagranicznych, jest

w zasadzie taki sam, jak w przypadku adwokata

(radcy prawnego), z tym jednak zastrzezeniem, ze

czynnosci, dla których ustawa przewiduje przymus

adwokacki, będą skuteczne jedynie wtedy, gdy

prawnik zagraniczny współdziałać będzie z

polskim adwokatem (radcą prawnym). Pozostałe

prawa i obowiązki są takie same, jak w przypadku

adwokatów (radców prawnych), w zależności od

tego, na którą z list wpisze się prawnik
zagraniczny. Prawnicy z Unii Europejskiej mogą

»konywać stałą praktykę w kancelarii
indywidualnej, w zespole adwokackim (to dotyczy

oczywiście tylko prawników zagranicznych
wpisanych na listę prowadzoną przez okręgową
radę adwokacką), w spółce jawnej, spółce
cywilnej, spółce komandytowej lub spółce
partnerskiej. Prawnik wpisany na listę radców
prawnych nie moze świadczyć pomocy prawnej
osobom fizycznym, pozostając w stosunku pracy.
Osoby wpisane na jedną z list stają się z mocy
prawa członkami właściwej izby adwokackiej (izby
radców prawnych)

Prawnicy spoza Unii Europejskiej mają
mniejsze uprawnienia. Nie będą mogli
reprezentować klientów w postępowaniu przed
sądami i innymi organami władzy publicznej, będą
mogli NĘykonywać praktykę jedynie w formie
spółek jawnych albo komandytowych, jednakze
płacić będą tylko połowę składki korporacyjnej
wymaganej od adwokata (radcy prawnego).

Po trzech latach wykonywania praktyki w
jednej ze wskazanych wyżej form prawnik z Unii
Europejskiej (wpisany wcześniej na listę
prawników zagranicznych) moze ubiegać się o
wpis na listę adwokatów (radców prawnych),
jednakze uzaleznione jest to od spełnienia
warunków określonych w art- 65 pkt 1 i 2 Prawa o
adwokaturze (art. 24 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 ustawy o
radcach prawnych), od władania przez prawnika
zagranicznego językiem polskim w mowie i piśmie,
a takze zdania testu umiejętności. Test
umiejętności składa się z części pisemnej (prawo
cywilne, dowolnie wybrany przedmiot) oraz części
ustnej (dowolnie wybrane dwa przedmioty, inne od
zdawanych na egzaminie pisemnym). W przypadku
niepomyślnego wyniku testu, może on być raz
powtórzony, nie wcześniej niż po upływie sześciu

miesięcy od daty pierwszego testu. Pod ściśle
określonymi warunkami mozliwe jest zwolnienie
prawnika zagranicznego z obowiązku zdania testu

Projekt ustawy nie przewiduje mozliwošci
ubiegania się o wpis na listę adwokatów (radcow
prawnych) przez prawników zagranicznych spoza
Unii Europejskiej

Pewne zastrzeżenia w projekcie budzi
rozwiązanie zawarte w przepisach końcowych,
zgodnie z którym istniejące w dniu wejścia w Zycie
ustawy spółki z udziałem zagranicznym, działające
na podstawie ustawy z 14 czerwca 1991 roku o
spółkach z udziałem zagranicznym, mogą w
dalszym ciągu prowadzić działalność w formie
spółki z o.o. (lub spółki akcyjnej), jezeli wspólnicy
(akcjonariusze) w tych spółkach uzyskają wpis na
listę prawników zagranicznych Skoro
ustawodawca zdecydował się na wyłączenie
możliwości prowadzenia działalności w zakresie
usług prawniczych w formie spółki kapitałowej, w
której wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania
spółki, utrzymanie takiego stanu rzeczy w
stosunku do części podmiotów jest trudne do
zaakceptowania. Nie można w tym przypadku
mówić o jakichkolwiek „prawach nabytych”, gdyz
konieczność dostosowania prawa polskiego do
wymogów wspólnotowych i związane z tym
ujednolicenie zasad wykonywania zawodu
prawnika ma w tym przypadku większe znaczenie,
niz zrozumiała skądinąd, chęć utrzymania przez te
spółki dotychczasowego status quo. Odnotujmy
przy tym, że obowiązujące przepisy kodeksu
spółek handlowych (w odróżnieniu od kodeksu
handlowego) przewidują mozliwość
przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę
osobową, tak więc nałożenie na spółki kapitałowe
obowiązku dostosowania formy prawnej
prowadzonej działalności do reguł obowiązujących
wszystkich nie oznacza w żadnym przypadku
nałozenia na nie niemozliwych do spełnienia
obowiązków. Zapewne o takim kształcie projektu
zadziałał skuteczny lobbing.

Pouytsąv tekst jest pier»sąyłn : opracowałi Komisji
Prawnej OWI dotyczących ważnych dla naszego środowiska
zasad wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego
prvjętych standardach prawnych krajów Unii Europejskiej, a
także progoto»ywanych polskich aktów normatywnych
uwzględniajqcyclt te standardy oraz prezentacji stanowiska
»ł'ład: naszej korporacji wobec planowanych zmian /propis -
adw. J. "gacka-lndecka/.


