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katarzyna piotrowska-mańko
/ adwokat, mediator, członkini ORA
w Łodzi i zespołu prasowego przy NRA,
przewodnicząca Komisji Mediów i Komunikacji
Społecznej przy ORA w Łodzi, członkini Komisji
Kultury, Sportu i Integracji Zawodowej oraz
Komisji ds. Wizerunku ORA w Łodzi

ZAMIAST WSTĘPU

Hunter-killer kontra MU-90
#WOLNOŚĆ

WYPOWIEDZI STANOWI JEDEN

Z ZASADNICZYCH FUNDAMENTÓW DEMOKRATYCZNEGO
SPOŁECZEŃSTWA. (…) WOLNOŚĆ TA ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE
NIE TYLKO DO „INFORMACJI” I „POGLĄDÓW”, KTÓRE SĄ DOBRZE
PRZYJMOWANE LUB POSTRZEGANE JAKO NIESZKODLIWE
LUB OBOJĘTNE, LECZ TAKŻE DO TYCH WYPOWIEDZI, KTÓRE
SĄ OBRAŹLIWE, SZOKUJĄ LUB PRZESZKADZAJĄ PAŃSTWU
LUB JAKIEJKOLWIEK GRUPIE SPOŁECZNEJ. TAKIE SĄ WYMOGI
PLURALIZMU, TOLERANCJI I OTWARTOŚCI, BEZ KTÓRYCH
NIE MA „SPOŁECZEŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO”.
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Banał? Oczywiście. Pewne określenia trącą banałem
na kilometry. Wydają się tak niepodważalne dla ludzi wychowanych w kulturze współpracy i dialogu oraz wolności słowa, że nawet ciężko się je wypowiada bez poczucia
oczywistości.
Tak. Przyzwyczaiłam się do tej naszej polskiej wolności.
Jest mi z nią dobrze i nie zamierzam z niej rezygnować. 17
grudnia 2021 r. Sejm w tempie torpedy trzeciej generacji MU-90 postanowił przegłosować nowelizację ustawy
o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która ostatecznie skutkować miała eliminacją z rynku mediów w Polsce
podmiotów spoza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). „Na oko” nic się nie stało, zwłaszcza że podszyte jest
to pikantną historią o niedopuszczeniu do rynku mediów
podmiotów związanych z państwami niedemokratycznymi, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa
naszej mlekiem i miodem opływającej ojczyzny, której
nam wszyscy zazdroszczą. Jednym tchem Pan Premier oraz
poseł Marek Suski (twarz projektu, która chciała poznać
nazwisko Carycy Katarzyny koniecznie) wymieniali przy
tym Rosję, Chiny i kraje arabskie, np. Syrię. I w zasadzie
by mnie to przekonało, gdyby nie to, że chodziło w istocie
o amerykańskie Discovery. W przededniu oddania KRONIKI do druku treść tego materiału musiałam zmienić, albowiem Prezydent RP z zadowoleniem zawetował rozpędzoną torpedę i niczym Neo w Matrixie zatrzymał śmiertelną
kulę. Tak to On zatrzymał walec władzy. Odpowiedź na pytanie, czy zamiar ten powziął już po tym, jak ujawniono,
że ostatnimi czasy stał się u nas bardzo popularny system
komunikacji międzyludzkiej tzw. Pegasus, czy jeszcze przed
tym faktem, pozostawiam otwarte. Niewątpliwie jednak
widzę związek.
Piszę to, ponieważ KRONIKA ma być KRONIKĄ. Jeśli ktoś ją weźmie do ręki za 20 lat (ufam, że Adwokatura
będzie jeszcze istnieć, a poza tym oddajemy obowiązkowe egzemplarze do Bibliotek Publicznych, więc jest szansa, że coś gdzieś pozostanie) być może ten ktoś zada sobie
pytanie, dlaczego w grudniu, przed Świętami Bożego Narodzenia na ulicach byli ludzie, którzy chcieli realizować
swoje prawo do informacji. Skąd pochodzi cytat we wstępie?
Nie. Nie z transparentów z protestów na ulicach z 19 grudnia 2021 r., nie pochodzi także z ust dziennikarzy, którzy
są odsądzani od czci i wiary w mediach tzw. publicznych,
czy o zgrozo narodowych. Nie. Otóż ten fragment to teza
z Wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanego w listopadzie 2020 r. w sprawie Sabuncu i in. vs. Turcja. A sprawa dotyczyła dziennikarzy, tymczasowo aresztowanych, przy czym określenie „tymczasowo” jest tu dość
znacznym eufemizmem, albowiem wyrażało się w przedziale od ośmiu do siedemnastu miesięcy. Dziennikarzy
aresztowano za przekazywanie treści sprzecznych z ogólną polityką rządu, poglądy – być może kontrowersyjne
czy stanowiące przejaw agresji – ale istniejące w przestrzeni
publicznej. Przenosząc problem na nasze rodzime poletko,

a szczególnie dokonując czasem aktu masochizmu i oglądając media publiczne, mam taką refleksję. Być może u nas nikt
nie wpadnie na pomysł aresztowania dziennikarza, który
będzie informował opinię publiczną o ogromnym majątku rządzących, zdobytym w sposób dla zwykłych szaraków
niedostępny lub takiego, który będzie publikował materiał
o sadystach w policji. Nie wpadnie na ten pomysł z prostego powodu – bo uprzednio zapewni dziennikarzowi swoiste „bezpieczeństwo” nie dając mu platformy do publikacji.
Po co wsadzać ludzi do więzienia, gdy można im zabrać
przysłowiową kartkę i długopis lub megafon. Oglądając
media narodowe człowiek się uspokaja. Świat jest naprawdę wspaniały, a Polska szanowana przez Europę i Świat.
Nikogo nie nurtują niepotrzebne pytania dziennikarskie,
które wprowadzają tylko niepokój i chaos. Od razu wiadomo, kto jest zły, a kto dobry, kto działa na szkodę Narodu
Polskiego, a kto Go wspiera i miłuje.
Sarkazm mojej wypowiedzi jest celowy rzecz jasna. Konwencja Praw Człowieka, której jesteśmy (jeszcze) stroną
od 1993 r., a która funkcjonuje w Europie od 1953 r. w ramach wolności wypowiedzi zakłada prawo do informacji.
Istotą realizacji tego prawa są wolne media, a wolne media
to wielość mediów. Nie wierzę w tezy stawiane przez centrystów, że Internet przetrwa i załatwi wszystko. Internet
nie do końca gwarantuje jakość i nie wszędzie dociera.
Poza tym, skoro można wprowadzić w półtorej godziny
przepisy wycinające jedną z większych stacji telewizyjnych
to nie ma problemu, aby następnym krokiem było zrobienie
Internetu narodowego. Czy przesadzam? Może tak. A może
przesada i wyolbrzymienie to jeden z elementów dziennikarstwa. Inaczej nie ma ładunku, który zapali iskrę w synapsach.
Adwokat też często na sali wyolbrzymia sytuację, podnosi
głos, kładzie nacisk na coś, co wydaje się oczywiste albo
przeciwnie wyłuskuje detale, które wydają się nieistotne.
Po co? Aby dodrążyć się do sedna, aby poruszyć istotę problemu. Póki co, każdy widzi problem ograniczania dostępu
do informacji inaczej. Jednak właśnie o to chodzi. Wolno
nam widzieć go po swojemu, bo mamy dostęp do różnych
treści, które możemy sami oceniać i weryfikować w oparciu
o treści z innych źródeł. Wracając do nomenklatury balistycznej – uruchamiam system antytorpedowy. Chciałabym, aby adwokaci w tej dyskusji o prawie do informacji
byli jak hunter-killer. Jak wskazuje definicja słownikowa,
to system wyspecjalizowany w zwalczaniu okrętów podwodnych przeciwnika, zanim przeciwnik rozpocznie atak
torpedowy. Być może tym razem zadziałały siły inne niż wyjście ludzi na ulicę i systemem hunter-killer była informacja
o mirażu służb z Pegasusem, a może wyjście ludzi na ulicę.
Ale było blisko, a mam nieodparte wrażenie, że to nie koniec.
Czujność adwokacka jest cały czas potrzebna, a tłumaczenie
czym jest prawo do informacji powinna być naszą codziennością. Wolność nie jest dana nam na zawsze. 

#wolność
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FOT. MICHAŁ BOROWSKI

6

W Y DA R ZE N I A

Zaraz minie rok!

dr sylwester redeł
/ adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

Szanowni Państwo,
To już prawie rok od chwili, gdy powierzyliście mi kierowanie Łódzką Izbą Adwokacką. To czas niezwykle trudny uwzględniając pandemię oraz wydarzenia społeczno-polityczne. To niewątpliwe dla mnie czas ciężkiej
pracy zapoznawania się z ogromem problemów, których
na co dzień – jako szeregowy adwokat – nie dostrzegałem.
Oczywiście, kandydując na tą zaszczytną funkcję, miałem
już bogate doświadczenie samorządowe oraz wiedzę, czego potrzeba adwokatom w codziennym życiu. W swoim
programie zawarłem przesłanie, że przede wszystkim samorząd ma być przyjazny dla Adwokatury, bo w takim celu
został powołany do życia i staram się to konsekwentnie realizować. W codziennym życiu i funkcjonowaniu najbardziej dotkliwym zjawiskiem jest pandemia COVID-19,
gdyż przeszkadza nie tylko w zwykłym funkcjonowaniu
każdego adwokata, ale w równej mierze przeszkadza w wykonywaniu statutowych obowiązków i zadań organów
samorządowych.
Największy wpływ pandemia wywarła na system szkoleń,
zarówno dla adwokatów, jak i aplikantów. W znacznej części
szkolenia te odbywają się w systemie online, co z pewnością nie sprzyja ich ideom. Również z uwagi na pandemię
nie odbywa się wiele wydarzeń izbowych, co nie sprzyja
kreowaniu dobrego wizerunku Adwokatury czy też pogłębianiu integracji środowiskowej. W miarę możliwości sta-

ram się, aby maksymalnie wykorzystywać możliwości i próbować normalnie funkcjonować, organizować spotkania
czy też wydarzenia samorządowe, lecz granicą dla tych możliwości jest zawsze Państwa bezpieczeństwo. Z tego powodu
zrezygnowałem z organizowania tradycyjnego Spotkania
Wigilijnego, choć kilka wcześniejszych wydarzeń udało się
przeprowadzić (m.in. uruchomić Klub Adwokata im. Staszka Maurera, zorganizować Ogólnopolski Turniej Piłki
Nożnej Adwokatury, przeprowadzić piknik w Grotnikach
czy wreszcie zorganizować Wieczór Niepodległościowy).
Na pewno mogę pochwalić się trafnym doborem współpracowników, członków Prezydium, jak i Przewodniczących Komisji ORA w Łodzi. W aspekcie funkcjonalnym
uważam więc, że Okręgowa Rada Adwokacka obecnej
kadencji funkcjonuje dobrze, a każdy z jej Członków
wie co ma robić. W większości moja praca w ORA sprowadza się do koordynowania pracy poszczególnych Referatów, zajmowania się bieżącym administrowaniem Izbą
oraz rozwiązywaniem, a co najmniej wspieraniem łódzkich
adwokatów w ich zwykłych codziennych problemach (zawodowych, jak i osobistych). Tak jak deklarowałem przed
wyborami, drzwi ORA czy też gabinetu Dziekana są zawsze
otwarte dla łódzkich adwokatów i aplikantów oraz zawsze,
gdy zachodzi taka potrzeba, spotykam się z adwokatami,
aplikantami (lub osobami spoza Adwokatury), którzy
o takie spotkanie zabiegają. W codziennej pracy staram się
wspierać wszelkie inicjatywy samorządowe, zarówno stricte adwokackie, jak również ogólnospołeczne, które wiążą
się między innymi z ochroną praw i wolności obywatelskich, czy też kultywowanie pamięci o adwokatach, którzy
o te wartości w sposób niezłomny walczyli.
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Bez zarzutów działają inne organy
Izby, jak choćby Rzecznik czy Sąd Dyscyplinarny. Pozostaję w stałym kontakcie z tymi organami, gdyż nasza
wizja Adwokatury jest zbieżna, gdzie
pracę tych organów postrzegamy jako
mającą służyć pomocą dla adwokatów,
którym przytrafił się życiowy problem i którzy w takiej sytuacji oczekują
pomocy.
Codzienną pracę ORA wspierają
wspaniali pracownicy Biura oraz pokoi
adwokackich. Myślę, że bez ich zaangażowania i często poświęcenia praca Dziekana oraz całej Rady byłaby
o wiele trudniejsza, a funkcjonowanie
nas jako adwokatów o wiele bardziej
uciążliwe. Często nie widzimy tego,
ale proszę mi wierzyć, że tak jest.
Nie chcę w tym krótkim wystąpieniu do Państwa nawiązywać do realizacji programu (choć wiele elementów
już zostało zrealizowanych bądź też jest
w trakcie realizacji), gdyż program jest
planem na całą kadencję.
We wrześniu br. odbyła się druga
część Krajowego Zjazdu Adwokatury,
który wskazał kierunki programowe
dla Adwokatury w wielu aspektach
naszego życia adwokackiego. Wśród
tych obszarów wskazano aspekty wykonywania zawodu, a w tym działań
umożliwiających wykonywanie zawodu adwokata w formie adwokackiej
spółki kapitałowej oraz działań umożliwiających współpracę pomiędzy adwokatami a kancelariami i spółkami
z udziałem adwokatów w oparciu o adwokacką umowę o współpracy. W obrębie nowych technologii Zjazd wskazał m.in. na konieczność opracowania
i wdrożenia spójnego systemu informatycznego obsługującego organy
Adwokatury oraz organy izb adwokackich czy też systemu informatycznego
wspierającego wykonywanie zawodu
adwokata i ułatwiającego prowadzenie
kancelarii w świecie cyfrowym łącznie
z możliwością integracji z platformami, a także portalami wykorzystywanymi przez wymiar sprawiedliwości.
W tym zakresie nie chcę więcej przywoływać informacji, które są powszechnie
dostępne na stronie NRA, a kierunki
programowe zawarte są w uchwale
nr 25 w sprawie zadań powierzonych Naczelnej Radzie Adwokackiej
w kadencji 2021 – 2025 (https://www.
adwokatura.pl/z-zycia-nra/uchwaly-programowe-xiii-krajowego-zjazdu-adwokatury).
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Mamy obecnie bardzo dobre relacje
z Naczelną Radą Adwokacką, szczególnie że Łódź w tym Organie jest reprezentowana przez 4 osoby (Wiceprezesa NRA adw. Bartosza Tiutiunika,
Z-cę Sekretarza NRA adw. Jarosława
Szczepaniaka, Członka NR A adw.
Jarosława Zdzisława Szymańskiego
oraz moją skromną osobę). W Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym orzeka zaś dwóch łódzkich sędziów
(adw. Wiesław Wolski i adw. Dariusz
Wojnar).
Nawiązałem do działań NRA, gdyż
podczas ostatniego posiedzenia plenarnego NRA podniesiono kwestię
zwiększenia odpisu składki dla NRA,
a w zasadzie do powrotu wysokości
tego odpisu po jego zmniejszeniu
w początkowym okresie pandemii.
To niezwykle ważna kwestia. Ma to służyć szeroko rozumianej informatyzacji
i cyfryzacji całej Adwokatury, między
innymi nas szeregowych adwokatów.
Rozumiem te intencje, bowiem obecnie w naszej Izbie trwają prace dotyczące modernizacji, cyfryzacji oraz
informatyzacji Biura i pokoi Rady,
gdyż bez tych efektywnych metod
zarządzania i funkcjonowania będziemy ponosić znaczne, a zbędne koszty
administracyjne. W tym celu musiała
być wymieniona znaczna ilość sprzętu
komputerowego, w tym serwery oraz
wymienione łącza internetowe. Kwestie finansowe, inwestycyjne to niezwykle wrażliwy temat, gdyż – jak informowałem Państwa na czerwcowym
Zgromadzeniu Izby – uwzględniając
wnioski płynące ze sporządzonego
audytu płynności finansowej ORA,
będziemy zmuszeni wrócić do dyskusji
nad podwyższeniem składki samorządowej. Poza wydatkami związanymi
z normalnym funkcjonowaniem ORA,
na naszych barkach ciąży – w moim
odczuciu – podstawowy obowiązek,
jakim jest dbanie i utrzymywanie majątku Izby w stanie niepowodującym
jego dewastacji lub pogłębiającej się
erozji. Ten obowiązek po aktualnych
przeglądach budowlanych wymaga
od nas podjęcia zdecydowanych działań wiążących się ze znacznym ponoszeniem nakładów finansowych. Jeżeli
tego nie dokonamy – nasza dotychczasowa praca i trud włożony w to wszystko, pójdzie na marne.
Z powyższego wynika, że nie unikniemy dyskusji o podwyższeniu składki samorządowej w przyszłości. W za-

kresie przepływów finansowych mamy
utrzymujący się (od co najmniej
dwóch lat) stały deficyt finansowy,
co obrazowo wygląda tak, iż wydajemy więcej niż wpływa do kasy Rady.
Ja, jako Dziekan, jako odpowiedzialny Dziekan, który wziął na siebie
odpowiedzialność za funkcjonowanie Izby i jej płynność finansową,
mam obowiązek o tym mówić i informować, a dzisiejszy głos to tylko
przypomnienie tego, o czym mówiłem już na czerwcowym Zgromadzeniu Izby. Składki w Izbie Łódzkiej
nie były podwyższane od ponad 15
lat, tj. od 2006 roku oraz przez większość tego czasu były to najniższe
składki wśród wszystkich izb adwokackich w Polsce i na takim poziomie pozostają do dziś. W zakresie
polityki finansowej pozostaję w stałym kontakcie z Przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej, który na bieżąco monitoruje i analizuje tą sytuację.
Jako Izba nie mamy wielu możliwości
zwiększenia wpływów do budżetu
OR A w Łodzi. Posiadamy składki
i dochody z majątku Rady. Udało się
na dzień dzisiejszy wynająć dolną
kondygnację lokalu przy ul. Piotrowskiej 63 w Łodzi, ale to nie rozwiązuje
problemu. Górna kondygnacja nadal
nie cieszy się zainteresowaniem. Galopująca inflacja, drożyzna oraz brak
poniesienia wysokości składek samorządowych od 2006 roku powodują,
że dziś musimy realnie o tym myśleć
oraz rozmawiać w celu naszej wspólnej przyszłości.
Chciałbym, aby ten mój głos stał
się przyczynkiem do takiej właśnie
szerokiej dyskusji w Samorządzie,
wśród nas wszystkich, gdyż to Państwo, bo to my wspólnie, będziemy
musieli podjąć ostatecznie decyzję,
jak ma wyglądać nasza składka samorządowa, a za nią łódzka Adwokatura.
Czy ma być Adwokaturą widoczną,
godną, reprezentacyjną, konkurencyjną wobec innych zawodów prawniczych, czy Adwokaturą „niewidoczną” i zmarginalizowaną sprowadzoną
do roli czysto administracyjnych.
Zachęcam do rozmów oraz dyskusji,
bo od tego nie uciekniemy.
Korzystając zaś z okazji, chciałbym życzyć Państwu w Nowym
R oku prze de w sz y stk im Z drowia, wytrwałości, spełnienia marzeń, a nade wszystko powrotu do
normalności. 
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Derlacz:
Zmiany w aplikacji
adwokackiej
będą dotyczyć
wzmocnienia
szkolenia
umiejętności miękkich
[WYWIAD]
PRZEDRUK WYWIADU REDAKTORA SZYMONA CYDZIKA
Z ADWOKATEM MARCINEM DERLACZEM – WICEDZIEKANEM
ORA W GDAŃSKU ORAZ PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI APLIKACJI
ADWOKACKIEJ NRA. WYWIAD UKAZAŁ SIĘ NA ŁAMACH „GAZETY
PRAWNEJ” W DNIU 16 LISTOPDADA.
SZYMON CYDZIK: JAKIE ZMIANY W APLIKACJI
ADWOKACKIEJ SĄ PLANOWANE?
Marcin Derlacz: Będą szczególnie dotyczyć wzmocnienia
szkolenia umiejętności miękkich, czyli tego, jak otworzyć
kancelarię, pozyskiwać klientów, wyceniać swoją pracę,
jak utrzymać się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług prawnych. Chcielibyśmy też, by były to szkolenia
permanentne, czyli aby nie kończyły się na jednym roku
aplikacji, ale były prowadzone przez cały okres jej trwania. Zyskujemy nowe narzędzia i techniki i tym chcemy się dzielić z aplikantami. W pierwszej kolejności
będziemy więc kłaść większy nacisk na przygotowanie
do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej
po ukończeniu aplikacji. Kwestia numer dwa to wprowadzenie centralnego próbnego egzaminu zawodowe-

go. Bo ten egzamin to przecież dla aplikantów być albo
nie być. Egzamin próbny byłby przeprowadzany na ostatnim roku, w okolicach czwartego kwartału. Odbywałby
się na zasadach jak najbardziej zbliżonych do egzaminu
państwowego.
SZ.C.: TO ZNACZY?
M.D.: Aplikanci będą do niego przystępowali w tym samym czasie w całym kraju, będą powołane stosowne zespoły i komisje egzaminacyjne. Naszym postulatem jest,
by także kolokwia na pierwszym i drugim roku aplikacji, tzn. z prawa karnego i cywilnego, również były
jak najbardziej zbliżone do egzaminu państwowego.
9

W Y DA R ZE N I A

Mamy bowiem świadomość, że sama procedura sądo- M.D.: Zajęcia w małych grupach są wpisane do ramowewa idzie w kierunku zwiększenia roli form pisemnych. go planu szkolenia już od ładnych paru lat. I to się dzieje.
Ale jest to tylko rekomendacja.
Nie sądzę, by miało być to problemem – być może w większych izbach, ale też nie będzie to przeszkoda nie do pokonania. To jest postulat, który tylko przypomina coś co oboSZ.C.: TERAZ ODBYWAJĄ SIĘ USTNIE?
wiązuje, a więc aby szkolić w jak najmniejszych grupach
seminaryjnych. Nie jest to żadne novum i nie spodziewam
M.D.: Regulamin aplikacji pozostawia tu swobodę iz- się problemów wdrożeniowych.
bom – może być to forma ustna, pisemna lub obie. Analizujemy i badamy ramowy program szkolenia i założenia
do tego ramowego planu. W tej kwestii postulujemy też,
SZ.C.: DLACZEGO AKURAT TERAZ
by zajęcia miały charakter warsztatowy i odbywały się
POJAWIA SIĘ POTRZEBA TAKICH ZMIAN?
w jak najmniejszych grupach, tak aby przekazywać jak najCZY TO ODPOWIEDŹ NA ZMIANY
bardziej praktyczną wiedzę.
W APLIKACJI WPROWADZANE PRZEZ
SAMORZĄD RADCOWSKI?
M.D.: W żadnym razie! Nasze propozycje są wynikiem
konsultacji z aplikantami adwokackimi i nasz samorząd
nie konkuruje w tym zakresie z radcami. Każdej z korporaM.D.: Jako Komisja Aplikacji Adwokackiej przy Naczel- cji zależy, by na rynek trafiali jak najbardziej wykwalifikonej Radzie Adwokackiej proponujemy też opracowanie wani prawnicy. Są to zupełnie niezwiązane ze sobą procesy.
cyklu repetytoriów przygotowujących do egzaminu adwokackiego. Planujemy również, a w zasadzie kontynuujemy
program specjalnych centralnych zająć monograficznych
SZ.C.: JEDNAK TA KONKURENCJA W ZAKRESIE
dla aplikantów. Będą to zajęcia zarówno przygotowujące
APLIKACJI JEST JEDNYM Z POWODÓW
do kolokwium, jak i przedegzaminacyjne, ale także zajęcia
ISTNIENIA DWÓCH SAMORZĄDÓW – ŻEBY
z umiejętności miękkich, bo widzimy tu możliwość zaofeMOŻNA BYŁO WYBRAĆ, KTÓRĄ APLIKACJĘ SIĘ
rowania przez NRA dodatkowej dawki wiedzy bez ingeroCHCE SKOŃCZYĆ. A NA RAZIE MIGRACJA IDZIE
wania w organizację szkolenia przez izby.
OD ADWOKATÓW DO RADCÓW...
SZ.C.: JAKIE JESZCZE POSTULATY SIĘ
POJAWIAJĄ?

M.D.: Nie mam danych na ten temat, ale konkurencja między osobami wykonującymi zawody zaufania publicznego
jest czymś oczywistym. Adwokaci też konkurują między
sobą, często w procesach sądowych spotyka się dwóch
M.D.: Duża część postulatów pochodzi od samych apli- adwokatów po przeciwnych stronach. Ale tutaj mówimy
kantów! Jesteśmy z nimi w ciągłym kontakcie, zada-jemy o konkurencji między samorządami, to co innego – i tu naim pytania i w ramach tej współpracy wykuwają się nowe sze interesy nie są sprzeczne.
pomysły. Ale często jest tak, że musi-my po prostu przypomnieć to co i tak jest już zapisane w naszych wewnętrznych
aktach prawnych.
SZ.C.: CZY WIĘC IMPULSEM DO ZMIAN BYŁA
PANDEMIA?
SZ.C.: CZY TE PROPOZYCJE BYŁY
KONSULTOWANE Z APLIKANTAMI?

SZ.C.: NA JAKIM ETAPIE SĄ PRACE
NAD ZMIANAMI?
M.D.: W pierwszej kolejności prace te prowadziła Komisja
Aplikacji Adwokackiej, której mam przyjemność przewodniczyć. Następnie wyniki prac były w październiku konsultowane
z kierownikami szkolenia poszczególnych okręgowych rad adwokackich. Teraz przekazaliśmy owoce naszej pracy prezydium NRA, które przekazało je do uchwalenia na najbliższym
posiedzeniu plenarnym – w listopadzie. Jeśli zostaną przyjęte,
chcielibyśmy, żeby weszły w życie od 1 stycznia 2022 r.
SZ.C.: MNIEJSZE GRUPY, O KTÓRYCH
PAN WSPOMINAŁ, TO TEŻ KONIECZNOŚĆ
ZATRUDNIENIA DODATKOWYCH
PROWADZĄCYCH. A TO Z KOLEI DODATKOWE
KOSZTY. CZY IZBY SĄ NA TO GOTOWE?
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M.D.: Tak, ona pokazała nam, że warto korzystać z nowych
technologii. A raczej korzystać z nich szerzej, bo to też jest
narzędzie, które może być taką dodatkową dawką wiedzy.
We wrześniu w komisji aplikacji przy NRA przygotowaliśmy dwa wykłady szkoleniowe dla pierwszego i drugiego roku, przygotowujące do kolokwium, które odbywa się
w październiku i listopadzie. Wzięło w nich udział kilkuset
aplikantów i spotkały się one z bardzo dobrym przyjęciem.
Pandemia z jednej strony zmusiła nas do przejścia na nauczanie zdalne, ale też dała nam narzędzia, które możemy
efektywnie wykorzystywać. Nie wykluczamy też, że egzamin próbny też przybierze formę online. Czerpaliśmy
i czerpiemy z nowych technologii i także w tym zakresie
mogą się okazać pomocne. 
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Łódź w Lyonie

bartosz zacharek
/ adwokat, sędzia Sądu Dyscyplinarnego
ORA w Łodzi, członek Komisji ds. Współpracy
Zagranicznej ORA w Łodzi

SPRAWOZDANIE
Z WYJAZD DO LYONU
NA ZAPROSZENIE
DZIEKANA
IZBY LYOŃSKIEJ
W RAMACH
WSPÓŁPRACY
MIĘDZY IZBAMI
(GRUDZIEŃ 2021 R.)

Co 2 lata w grudniu w Izbie Lyońskiej
odbywa się uroczystość Rentrée Solennelle. Jest to uroczystość podczas
której przekazywana jest władza przez
dotychczasowego dziekana nowo
wybranemu dziekanowi (kadencje
są dwuletnie). W tym roku kadencję
(2020 – 2021) kończy dziekan Serge Deygas oraz wicedziekan Joëlle
Forest-Chalvin. Obowiązki dziekana
przejmie od 1 stycznia 2022 r. Marie-Josèphe Laurent.
Z uwagi na pandemię, impreza
w tym roku była mocno ograniczona.
Pobyt rozpoczął się od uroczystości
zorganizowanej przez Komisję Innowacji dla wyróżniających się projektów legal tech. Podczas ceremonii prezentowane były innowacyjne
projekty adwokatów. Były to m. in.
platforma, która umożliwiała dostęp
do akt klientowi, platforma do pozyskiwania funduszy dla adwokatów,
projekt zorganizowania powierzchni
coworkingowej tylko dla adwokatów,
projekt aplikacji, która w projektach
aktów prawnych porównuje proponowane zmiany legislacyjne przepisy z aktualnym stanem prawnym
dotyczącym ochrony środowiska
i inne. Po rozdaniu nagród, odbyła

FOT. ADW. ELŻBIETA WODO-ZACHAREK

się powitalna kolacja dla delegacji
zagranicznych w typowej lyońskiej
restauracji.
W piątek 17 gr udnia 2 0 2 1 r.
o 15.00 rozpoczęła się Rentrée Solennelle. Jest to wydarzenie odbywające
się raz na dwa lata, przypominające nasze zgromadzenie. Ceremonia rozpoczęła się od uroczystego
wejścia młodych adwokatów, którzy
w tym roku złożyli ślubowanie. Zostali
powitani brawami przez zgromadzonych. Następnie ustępujący dziekan
oficjalnie otworzył zgromadzenie.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele sądów, izby handlowej, wojska,
administracji i różnych wyznań religijnych. Tuż po rozpoczęciu wspomniano niedawno zmarłych adwokatów.
Zgromadzenie zostało uświetnione
popisem oratorskim młodej adwokatki. Wystąpienie koncentrowało
się wokół roli kobiet. Wspomniała
o pierwszej kobiecie wykonującej zawód adwokata we Francji (od 1 900 r.).
Obecnie we Francji 56% adwokatów
to kobiety. Przypomniała adwokatkę
Gisèle Halimi, która w latach ’70 walczyła o prawo do aborcji, jednocześnie
wspominając, że w niektórych krajach
UE prawo to obecnie jest organiczne.
11
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FOT. ADW. ELŻBIETA WODO-ZACHAREK

Następnie miało miejsce obszerne
wystąpienie ustępującego dziekana
i wicedziekan, którzy relacjonowali co zrealizowali w Izbie przez czas
ich kadencji. Niestety, z uwagi na pandemię, odwołane zostało główne przyjęcie dla adwokatów Izby, które zwykle
gromadziło ponad tysiąc osób i odbywało się po uroczystości. Dla delegacji
zagranicznych zorganizowano uroczystą kolację.
Wizyta jest kontynuacją współpracy pomiędzy Izbami Łódzką
i Lyońską, która rozpoczęła się jeszcze w latach 80 -tych, następnie
była z powodzeniem kontynuowana przez dziekan Bożennę Banasik,
aw2011 r.–poniewielkiejprzerwie–IzbaAdwokacka w Łodzi podjęła udaną próbę odnowienia kontaktów z Barreau
de Lyon (w lutym 2014 r. w Łodzi
podpisane zostało porozumienie
o odnowieniu współpracy). W ra-

mach tej współpracy nasz samorząd
jest regularnie zapraszany na oficjalne wydarzenia, jakie mają miejsce
w Izbie Adwokackiej w Lyonie. Koledzy z Lyonu są również otwarci
na wszelkiego rodzaju inicjatywy
zgłaszane przez łódzką Radę Adwokacką. Najlepszym tego przykładem
było uczestnictwo Barreau de Lyon
w Dniu Porad Prawnych pro bono
dla Polonii, zorganizowanym jesienią 2014 r. przez OR A w Łodzi
wraz z Konsulatem Generalnym
Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie. W ramach współpracy możliwe
były staże dla aplikantów polskich
we Francji oraz dla aplikantów z Francji w Łodzi. W ciągu ostatnich 3 latach dwóch aplikantów francuskich
odbywało 3 i 6-ciomiesięczne staże
w łódzkich kancelariach. W 2015 r.
odbyła się wizyta 6 aplikantów francuskich, którzy zapoznali się z orga-

FOT. ARCHIWUM ORA ŁÓDŹ
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nizacją polskiego wymiaru sprawiedliwości i poznali podstawy prawa
spółek handlowych w Polsce. Wizyta ta nie byłaby możliwa bez istotnego wsparcia finansowego, jakie
zapewnił ze strony francuskiej ówczesny dziekan Pierre-Yves Joly.
Obecnie dla osób zainteresowanych,
posługujących się językiem francuskim, możliwe jest zorganizowanie stażu w kancelarii w Lyonie. Z takiej możliwości skorzystała dotąd jedna osoba
z Izby Łódzkiej. Staż ten był płatny.
Podczas obecnego pobytu pojawiły się
plany zorganizowania przez Komisje
Zagraniczne obu Izb szkoleń online
na temat wspólnych unijnych regulacji i wykonywania orzeczeń. Udało
się też nawiązać kontakt z delegacjami
adwokatów z Belgii i USA (z Filadelfii),
mając nadzieję na utrzymanie kontaktu oraz wymianę wiedzy, a także doświadczeń. 

FOT. ARCHIWUM ORA ŁÓDŹ
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FOT. MICHAŁ BOROWSKI

Adwokatura
CUP 2021
Pierwsze Mistrzostwa Adwokatury
w Piłce Nożnej – ADWOKATURA
CUP 2021 – organizowane przez
Komisję Kultury, Sportu i Integracji
Zawodowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi we współpracy
z Komisją Integracji Środowiskowej,
Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej
Rady Adwokackiej miały miejsce 2
października 2021 r. Turniej odbył się
na terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego, położonej w Łodzi, przy ul. Milionowej 12.
Działo się.
Organizacji turnieju przyświecały
przede wszystkim cele integracji środowiska adwokackiego oraz współzawodnictwa opartego na zasadach
koleżeństwa. Chodziło rzecz jasna
też o propagowanie większej aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia.
Udział drużyn reprezentujących
zainteresowane izby adwokackie

okazał się niebotyczny! Turniej trwał
jeden dzień. Spotkaliśmy się o 9:00
na oficjalnym otwarciu. Zakończenie, które rozpoczęło się ok. 20:30
skończyło się… ok. 4:00. Było fantastycznie. Zwycięzcą Turnieju okazała
się drużyna Izby Adwokackiej w Poznaniu. Drugie miejsce zajęło Opole,
a na trzecim stopniu podium stanęli przedstawiciele Pomorskiej Izby
Adwokackiej.
Ty tuł Króla Strzelców zdobył
adw. Maciej Kocztorz z Izby Adwokackiej w Katowicach, a najlepszym bramkarzem turnieju został
adw. Arkadiusz Chojnacki z Poznania. Wybrano także najlepszego zawodnika, którym został adw. Maciej
Syldatk z Pomorskiej Izby Adwokackiej. Wręczono nagrodę dziekana
ORA w Łodzi, którą otrzymała fenomenalna adw. Mariola Szczepańska
z Torunia.

Adwokackie zmagania na murawie zakończył i nagrody wręczył
prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
adw. Przemysław Rosati.
Organizacją zajęli się adw. Piotr
Modro i adw. Dawid Juśkiewicz.
Efekty tej pracy przeszły najśmielsze
oczekiwania. Wszystko było dopięte
na ostatni guzik.
Naczelna Rada Adwokacka podjęła
uchwałę, aby impreza miała charakter cykliczny i odbywała się w Łodzi.
Nad całością czuwali adw. Stanisław
Estreich – Przewodniczący Komisji
Integracji Środowiskowej, Kultury,
Sportu i Turystyki NRA,adw. Jarosław Bielski – Przewodniczący Komisji
Kultury, Sportu i Integracji Zawodowej
ORA w Łodzi oraz Dziekan ORA w Łodzi, adw. dr Sylwester Redeł. 

/ materiał redakcyjny
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Doręczenia przez
Portal Informacyjny
DORĘCZENIA OD 3 LIPCA
2021 ROKU

DORĘCZENIA PRZEZ PORTAL
DOTYCZĄ TYLKO PISM
W dniu 3 lipca 2021 roku weszła w ży- SĄDOWYCH.

elżbieta wodo-zacharek
/ adwokat, członek ORA w Łodzi,
przewodnicząca Komisji Funduszu Wzajemnej
Pomocy Koleżeńskiej ORA w Łodzi, członek
Komisji ds. Administrowania i Ochrony
Majątku Izby, Komisji Parlamentarno-Prawnej,
Komisji ds. Edukacji Prawnej oraz Komisji
ds. Interwencji i Praktyki Wykonywania
Zawodu

cie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1090), która co do zasady wprowadziła obligatoryjne doręczenia
adwokatom pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego
(poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym
udostępnianiu tych pism).

ROZWIĄZANIE
TYMCZASOWE

Jest to rozw iąz anie t y mcz as owe – zgodnie z art. 15zzs 9 ust. 1
ten sposób doręczania ma obowiązywać w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich.
emilia bolewska
/ aplikantka adwokacka

ZASTOSOWANIE
W POSTĘPOWANIU
CYWILNYM

Inne zmiany wynikające z ustawy
z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1090)
Ustawa miała bardzo krótkie vacatio
legis (14 dni – z wyjątkami), dotyczyła
nie tylko doręczeń, ale również sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej, wprowadzenia rozpraw zdalnych jako zasady, składów
jednoosobowych (co wyeliminowało
ławników z sądów cywilnych), ustalenia katalogu spraw pilnych. Nadto
nałożono na pełnomocników obowiązek wskazania w pierwszym piśmie procesowym wnoszonym przez
adwokata, radcę prawnego, rzecznika
patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej adresu
poczty elektronicznej i numeru telefonu przeznaczonego do kontaktu z sądem. Niewykonanie tego obowiązku
jest brakiem formalnym pisma.
Wszystkie te zmiany zmieściły się
na ośmiu stronach Dziennika Ustaw.

Sposób doręczeń za pośrednictwem
portalu informacyjnego wywołuje
skutki procesowe określone w Kodek- PORTAL NADAL JEST
sie postępowania cywilnego właściwe DOSTOSOWYWANY
dla doręczenia pisma sądowego.
Krótki czas od ogłoszenia ustawy
w Dzienniku Ustaw do jej wejścia
w życie spowodował, że Portal In-
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formacyjny (który nie był tworzony
do doręczania pism) nadal jest zmieniany i dostosowywany przez Centrum Kompetencji i Informatyzacji
Sądownictwa (CKIS) we Wrocławiu.
Od dnia 29 listopada 2021 roku
w Portalu Informacyjnym została
dodana nowa funkcjonalność – zakładka „Moje doręczenia”. Doręczenia
mają odbywać się za pośrednictwem
tej zakładki. W zakładce „Dokumenty”, za pośrednictwem której wcześniej
odbywały się doręczenia, zniknęła informacja „data doręczenia”.

ODSTĄPIENIA OD DORĘCZEŃ
PRZEZ PI

Wprowadzenie w tak krótkim czasie
doręczeń za pośrednictwem Portalu Informacyjnego spowodowało
wiele wątpliwości. Część sędziów
odstąpiło od doręczeń przez PI w całych swoich referatach. Oznacza to,
że niektóre pisma doręczane były
za pośrednictwem PI, niektóre tradycyjną pocztą. Co z oczywistych
względów raczej utrudniało liczenie
terminów niż je ułatwiało. Obecnie
(grudzień 2021 r.) obserwuje się odstąpienie od rezygnacji z tego sposobu
doręczania. Przykładowe zarządzenie
może wyglądać w ten sposób:

PROBLEMY
Może to wyglądać np. tak (pod
Inne istotne problemy, jakie pojawiają orzeczeniem):
się przy doręczeniach przez Portal Informacyjny (PI), to m.in.:
ZARZĄDZENIE:
A.

a. Odpis nakazu zapłaty doręCzęsto zgłaszany brak jasności
czyć: pełnomocnikowi strony
co do sposobu doręczeń (przez portal
powodowej wraz z zarzączy pocztą tradycyjną).
dzeniem o odstąpieniu od doRozwiązaniem tego problemu jest
ręczenia przez PI;
obowiązujący od dnia wejścia w życie dodany § 18a ust. 3 tzw. instrukcji
b. stronie pozwanej wraz z odo biurowości (zarządzenie Ministra
pisem pozwu i załączników
Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca
do pozwu wraz z zarządze2019 r. w sprawie organizacji i zakreniem o odstąpieniu od dosu działania sekretariatów sądowych
ręczenia przez PI oraz z pooraz innych działów administracji
uczeniem o prawie, terminie
sądowej – Dz. Urz. z 2019 r. poz. 138
i sposobie wniesienia sprzeze zm. – dodany zarządzeniem Miniciwu, o skutkach niezaskarżestra Sprawiedliwości zmieniającym
nia nakazu zapłaty, a także
zarządzenie w sprawie organizacji
o prawie, terminie i sposobie
i zakresu działania sekretariatów sązłożenia wniosku o uzasaddowych oraz innych działów adminienie orzeczenia w zakresie
nistracji sądowej z dnia 21 września
kosztów procesu oraz skargi
2021 r. – Dz. Urz. z 2021 r. poz. 230),
na zawarte w nakazie zapłaty
który stanowi, że: „3. Treść zarządzeorzeczenie o kosztach procesu
nia przewodniczącego o odstąpieniu
(nowe pouczenie).
od doręczenia pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
o którym mowa w ust. 1, udostępnia się B.
wraz z tym pismem w formie scalonego Rozdzielenie plików z doręczapliku”.
nymi dokumentami powodowało
wątpliwości co zostało doręczone
(np. pismo przewodnie i postanowienia z uzasadnieniem).
Na te problemy po części odpowiada ust. 2 § 18a przywołanej wyżej
instrukcji o biurowości: „2. Jeżeli zachodzi potrzeba doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
o którym mowa w ust. 1, treść tych
dokumentów udostępnia się w formie
scalonego pliku”.
Przykładowy tekst przed doręczanym pismem:
Adw. ….Kancelaria
Adwokackaul. …….….
Doręczenie poprzez Portal Informacyjny Sądu Okręgowego
w Łodzi
Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział
Cywilny w sprawie z powództwa
……. przeciwko ……. o ……. doręcza
Pani jako pełnomocnikowi strony
……. odpis postanowienia wydanego w dniu …….2021 roku.
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Aktualnie, problem ten został rozwiązany w ten sposób, że z zakładki
„Moje doręczenia” można pobrać plik
EPOK (Elektroniczne Potwierdzenie
Odbioru Korespondencji), w którym
wskazane jest, jaki dokument został
doręczony. Przykładowy EPOK wygląda w ten sposób:

D.

Pamiętajmy, że „data sporządzenia”
dokumentu nie ma dla pełnomocnika
znaczenia. Istotne jest data publikacji
w PI. Od tej daty na podstawie art.
15zzs9 ust. 3 należy liczyć termin do odbioru/pobrania pisma, a po upływie
14 dni od dnia umieszczenia („publi-

może być rozbieżność pomiędzy informacjami podanymi przy zakładaniu
konta a widniejącymi we wpisie w rejestrze. W tym celu należy m. in. Sprawdzić, czy wpis we właściwej ORA jest
prawidłowy.

F.

W razie zauważenia błędów lub problemów w funkcjonowaniu portalu
(np. w sytuacji braku dostępu do sprawy lub dokumentów) należy skorzystać z dostępnego, po zalogowaniu się,
formularza „Zgłoszenie błędu” znajdującego się w stopce.
W przypadku problemu z zalogowaniem się do portalu, błąd można
zgłosić droga mailową na adres:
portal.informacyjny@ms.gov.pl
lub telefoniczną:
tel. 71 748 96 00
w godzinach 7:30 – 15:30.

G.

C.

Błędy techniczne, niepobranie pisma
z przyczyn technicznych.
Z informacji uzyskanych na spotkaniu z przedstawicielami sędziów
Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Łodzi wynika, że w przypadku
otworzenia pliku przez pełnomocnika i jego niepobrania z przyczyn
technicznych Sąd przyjmie skutek doręczenia pisma w zależności
od adnotacji uczynionej automatycznie przez PI. Jeżeli PI odnotuje odczytanie dokumentu sąd uzna pismo
za doręczone. Jeśli jednak adnotacja
ta nie będzie zgodna z rzeczywistym
stanem rzeczy, zaistnieje podstawa
do złożenia wniosku o przywrócenie
terminu. Portal umożliwia ustalenie,
czy do pobrania dokumentu doszło
czy też nie. Zaś w sytuacji, gdy dokument nie będzie widoczny na portalu
mimo adnotacji o jego opublikowaniu, do doręczenia w ogóle nie dojdzie. Taka sytuacja także może zostać
wykazana w drodze sprawdzenia
logowań.
16

kacji w PI”) pisma w Portalu uznaje
się ja za doręczone.

E.

Zdarza się, że długo oczekujemy
na udzielenie dostępu do sprawy w PI.
Co do zasady, dostęp powinien
być udzielany „z urzędu”, bez wniosku, także w sprawach będących
kontynuacją (zażalenia poziomie,
nowa sygnatura po podjęciu postępowania, druga instancja, itd.).
Co oczywiście nie wyklucza składnia wniosku o dostęp do sprawy. System sądowy identyfikuje adwokatów i radców prawnych przez numer
PESEL za pośrednictwem aplikacji
ROBUS. W przypadku gdy pełnomocnik posiada konto w Portalu Informacyjnym, sprawdzenie numeru
PESEL pełnomocnika możliwe jest
także poprzez panel administracyjny
portalu, do którego sekretarze sądowi
mają dostęp. Jeżeli zatem zdarzy się
tak, że pełnomocnik ma jakiś problem z dostępem czy np. z zablokowaniem dostępu do Portalu, to przyczyną

Portal pozwala na założenie subkonta.
Jest to konto zależne od konta pełnomocnika. Powyższe należy odróżnić
od zgłaszanych przez adwokatów
problemów związanych z udzielaniem
przez sądy dostępów do spraw substytutom. Praktyka ta jest niebezpieczna,
bowiem pozbawia pełnomocnika
głównego kontroli nad doręczaniem
korespondencji. Substytut, będący
adwokatem lub radcą prawnym, korzystający z własnego konta będzie
odbierał pisma, a informacja o odbiorze nie jest przesyłana na konto innego pełnomocnika. Podczas spotkania
z przedstawicielami Sądu Okręgowego i Apelacyjnego w Łodzi uzyskano zapewnienie, że dostęp do spraw
nie będzie udzielany substytutom.
Pełnomocnik główny może natomiast utworzyć konto zależne (subkonto) dla substytuta, dzięki czemu
uzyska kontrolę nad korespondencją
w sprawie.
Zdarza się, że substytutowi udziela się dostępu do sprawy przez jego
własne konto na wyraźne żądanie
substytuta, jeżeli nie chce on korzystać
z konta zależnego. Nie jest to jednak
działanie prawidłowe, bowiem rodzi
wspomniane wyżej ryzyka.

H.

Należy pamiętać, że za pośrednictwem PI niemożliwe jest doręczanie
pewnych pism ze względu na ich charakter (art. 15zzs1 ust. 5). Będą to m.
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in. pisma, które nie pochodzą z sądu,
np. opinie biegłych lub inne pisma
procesowe składane przez strony,
postanowienia dotyczące zabezpieczenia, do których ma zastosowanie
przepis art. 740 k.p.c., tytuły wykonawcze, prawomocne orzeczenia,
inne dokumenty sądowe, które muszą być opatrzone odpowiednimi
pieczęciami.

I.

Po w e jś c i u w ż y c i e d orę c z e ń
za pośrednictwem PI podnoszono,
że na podstawie § 21 ust. 4 instrukcji
o biurowości, odsyłającego do załącznika numer 3 do zarządzenia, wskazane są enumeratywnie pisma sądowe, które mogą być wysyłane bez
podpisu.
Są to:
1. wezwania,
2. zawiadomienia,
3. zarządzenia o zwrocie pisma w tym również pozwu
i wniosku,
4. nakazy zapłaty wydane w postępowaniu upominawczym
na podstawie przepisów k.p.c.,
5. wyroki nakazowe wydane
na podstawie przepisów k.p.k.
i k.p.w.,
6. postanow ienia niezask arżalne środkiem odwoławczy m (od któr ych środek odwoławczy w ogóle
nie przysługuje i nie przysługiwał – nie dotyczy to postanowień, od których środek taki
przysługiwał, ale na skutek
jego rozpoznania nie przysługuje już wobec wyczerpania
trybu odwoławczego),

7.

pisma przewodnie przy których przesyłane są odpisy pism
doręczanych przez sąd,
pouczenia.

to pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami
niepochodzącymi od sądu.

W związku z powyższym niektórzy prezesi sądów rozszerzyli katalog pism sądowych wysyłanych
z pionu cywilnego bez podpisu
na podstawie § 21 ust. 6 instrukcji
o biurowości (np. prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zarządzeniem
251/21 z dnia 8 lipca 2021 r., prezes
Sądu Okręgowego w Elblągu zarządzeniem z dnia 8 lipca 2021 r., prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy
zarządzeniem Nr A-0210 – 10/2021
z d n i a 2 2 l i p c a 2 0 2 1 r. ) .
Nie dzieje się tak jednak we wszystkich sądach. Spotkałam się z poglądem (SSO Grzegorz Karaś – wykład
dostępny pod adresem https://palestra.
pl/pl/e-palestra/16/2021/doreczenia-elektroniczne-oraz-inne-zmiany-w-procedurze-cywilnej-wprowadzone-ustawa-z-28.05.2021-r.), że z art.
15zzs9 ust. 2 wynika, że doręczenie
pism następuje przez umieszczenie
w PI nie samych pism, ale ich treści.
Przepis brzmi następująco:

Wprawdzie instrukcja o biurowości
po dniu 3 lipca 2021 r. uległa zmianie,
ale nie w zakresie rozszerzenia katalogu pism z załącznika numer 3.

8.

Art. 15zzs9 ust. 2. W okresie
wskazanym w ust. 1, w braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego
postępowanie sądowe, sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu
lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym
służącym udostępnianiu tych pism
(Portal Informacyjny). Nie dotyczy

PODSUMOWANIE

Od 3 lipca 2021 roku pisma sądowe
kierowane w toku postępowania cywilnego do profesjonalnych pełnomocników są – co do zasady – doręczane poprzez Portal Informacyjny
Sądów Powszechnych danej apelacji.
Od 29 listopada 2021 roku doręczane
są przez dedykowaną zakładkę „Moje
doręczenia”.
Doręczenie pisma za pośrednictwem Portalu Informacyjnego wywołuje skutki procesowe określone
w Kodeksie postępowania cywilnego
właściwe dla doręczenia pisma sądowego. Nowe regulacje mają także
zastosowanie do spraw będących
w toku. Przepisy mają obowiązywać
w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego oraz
przez rok od dnia odwołania ostatniego z nich.
Ustawa z dnia 28 maja 2021 r.
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1090),
wprawdzie nie wprowadza wprost
obowiązku posiadania konta profesjonalnego pełnomocnika w Portalu Informacyjnym, ale należy uznać,
że wprowadzone zmiany pośrednio
ten obowiązek wprowadzają.
Dostęp do Portalu można uzyskać
w dowolnym sądzie. 

W RAZIE POTRZEBY PROSIMY O ZGŁASZANIE PROBLEMÓW
DO KOMISJI DS. INTERWENCJI I PRAKTYKI WYKONYWANIA ZAWODU
e-mail: interwencja@lodz.adwokatura.pl
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Postępowanie
nie najlepiej prowadzone
W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU NA ŁAMACH
„RZECZPOSPOLITEJ” UKAZAŁ SIĘ ARTYKUŁ ZATYTUŁOWANY
„ADWOKACKIE SĄDOWNICTWO W OGNIU KRYTYKI”. AUTOR
PRZEDMIOTOWEGO ARTYKUŁU NIE ZGADZA SIĘ Z TAKIM
STWIERDZENIEM, WSKAZUJĄC NIE TYLKO NA NIEMOŻNOŚĆ
NAZYWANIA ID SN „SĄDEM”, ALE POWOŁUJĄC KONKRETNE
STATYSTYKI NA PRZYKŁADZIE SD IA W ŁODZI W 2021 ROKU.

andrzej śmigielski
/ adwokat, prezes Sądu Dyscyplinarnego ORA
w Łodzi

Jego autor przywołał treść rozstrzygnięcia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, wydanego w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt II DK 69/21
w przedmiocie odpowiedzialności
dyscyplinarnej jednego ze stołecznych
adwokatów. Konstatacją autora pozostało twierdzenie, iż w opinii „sądu”
organy izb adwokackich w niewłaściwy sposób prowadzą postępowania
dyscyplinarne, a wręcz „postępowania te nie są prowadzone najlepiej”,
m.in. z uwagi na zbyt długi czas trwania ww. postępowań.
Przede wszystkim, odnosząc się
do twierdzeń powoływanych przez
autora artykułu, podkreślenia wymaga fakt, iż Izba Dyscyplinarna Sądu
Najwyższego nie może być uznawana za sąd i w taki sposób nazywana.
W dniu 22 lipca 2021 roku Europejski
Trybunał Praw Człowieka stwierdził,
że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyż18

szego nie odpowiada wymogom sądu
ustanowionego ustawą, a wydawane
przez tenże organ rozstrzygnięcia naruszają art. 6 Konwencji praw człowieka i podstawowych wolności, bowiem
orzekanie przez Izbę Dyscyplinarną
Sądu Najwyższego (powołaną przez
Neo KRS) nie zapewnia skarżącym
prawa do rzetelnego procesu. Rozstrzygnięcie to jest już kolejnym, po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej z dnia 15 lipca 2021 roku,
który potwierdza, iż sposób powołania
sędziów zasiadających w składzie Izby
Dyscyplinarnej pozostaje w sposób rażąco sprzeczny zarówno z prawem krajowym, jak i europejskim, ale również
narusza podstawowe prawa i wolności
obywatelskie.
Jednym z zarzutów, jakie Komisja
Europejska stawiała polskiemu systemowi prawnemu, był zarzut aktualnego sposobu powoływania członków
składu Izby Dyscyplinarnej, tj. powoływanie przy udziale nowej Krajowej
Rady Sądownictwa (której legitymacja do działania już od długiego
czasu pozostaje co najmniej dyskusyjna), jak również zarzut całkowitej
niezależności Izby Dyscyplinarnej
od Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Mimo licznych zaleceń skierowanych do tego ostatniego, jak również
zobowiązania Polski do zawieszenia
stosowania przepisów dotyczących
uprawnień Izby Dyscplinarnej, Izba
ta dalej jednak orzeka w przedmio-

cie postępowań dyscyplinarnych,
w tym dotyczących członków samorządu adwokackiego. Nie sposób uznać
tych rozstrzygnięć przez samorząd
adwokacki, skoro wydają je sędziowie powołani do Izby Dyscyplinarnej
przez organ, który nie ma umocowania do powoływania sędziów. Zgodnie
z treścią art. 95n Ustawy Prawo o Adwokaturze, w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu postępowania karnego i rozdziałów I–III Kodeksu Karnego. Zasada ta pozostaje niezmienna
od 2007 roku, niemniej jednak również
w pierwotnym brzmieniu ustawy (art.
91) przewidywano, iż do rozpoznania
kasacji wniesionej od rozstrzygnięcia
w przedmiocie odpowiedzialności
dyscyplinarnej przysługuje kasacja
na zasadach przewidzianych w Kodeksie postępowania karnego. Czy jednak
na kanwie poprzednio, czy obecnie
obowiązującego stanu prawnego,
bez wątpienia jedynym organem powołanym do rozpoznawania kasacji
od rozstrzygnięć w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej na najwyższym szczeblu sądownictwa winna
pozostawać Izba Karna Sądu Najwyższego. Kasacja bowiem, jako szczególny środek zaskarżenia, ma z samej
swej istoty zapewnić kontrolę realizacji podstawowych i naczelnych zasad
procesu karnego – zasady prawdy materialnej i trafnej reakcji karnej. Ostat-
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nia z powołanych zasad, na gruncie
postępowania dyscyplinarnego, dotyczy również jednego z podstawowych
celów działania pionu dyscyplinarnego
adwokatury, którym pozostaje stanie
na straży wartości istotnych dla wykonywania zawodu adwokata jako zawodu zaufania publicznego. Bowiem poza
celem, jakim jest pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej winnego,
organom dyscyplinarnym niezmiennie
przyświeca również inny, a mianowicie – kształtowanie właściwych postaw
wśród członków społeczności adwokackiej. Przymiotu uprawniającego
do rozstrzygania w powyższym przedmiocie nie posiada z pewnością organ,
który został powołany z naruszeniem
podstawowych zasad porządku prawnego, i który nie jest i nigdy nie powinien być uznawany za sąd w rozumieniu przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
Wracając do zarzutu pojawiającego
się w artykule umieszczonym na łamach „Rzeczypospolitej”, czyli do zbyt
długotrwałego prowadzenia postępowań dyscyplinarnych przez samorząd
adwokacki, po pierwsze podkreślenia
wymaga, iż sam autor na wstępie tekstu
wskazał, że byli klienci adwokata formułowali wobec niego szereg zarzutów,
jednak sam zainteresowany wykazał
ich bezzasadność, a do Sądu Najwyższego trafił jedynie wątek sprawy związany z brakiem poinformowania sądu
o wypowiedzianym pełnomocnictwie.
Nie sposób zatem uznać, aby sam fakt
prowadzenia postępowania dyscyplinarnego od 2016 do 2020 roku świadczył o przewlekłości postępowania.
Trudno bowiem stwierdzić, co było
powodem zakończenia postępowania
dyscyplinarnego po czterech latach,
jednak w opinii autora niniejszego
tekstu już sam fakt wielości zarzutów
stawianych adwokatowi w omawianej sprawie implikował konieczność
przeprowadzenia szerokiego postępowania dowodowego, niemniej z uwagi na brak możliwości zapoznania się
z aktami przedmiotowej sprawy rolą
autora nie jest ferowanie wyroku
w tej sprawie. Podkreślenia wymaga również, iż nie zawsze czas trwania
postępowania dyscyplinarnego zależy wyłącznie od tempa działania sądu
dyscyplinarnego. Niejednokrotnie
zarzuty stawiane adwokatowi, a stanowiące podstawę procedowania sądu
związane są również z innymi postę-

powaniami prowadzonymi przeciwko
obwinionemu równolegle z postępowaniem dyscyplinarnym. W takiej sytuacji sąd dyscyplinarny zobowiązany
jest do oczekiwania na wydanie rozstrzygnięcia przez tenże inny organ,
jak chociażby zakończenie postępowania karnego prowadzonego przeciwko
adwokatowi. W kwestii podnoszonych
przez autora omawianego artykułu
okoliczności związanych z przedawnieniem karalności przewinienia dyscyplinarnego po pierwsze, ponownie
podkreślenia wymaga fakt, że przedmiotem postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec adwokata
było kilka przewinień dyscyplinarnych,
przy czym brak jest jakichkolwiek okoliczności świadczących o opieszałości
organów sądu dyscyplinarnego.
Autor artykułu zdaje się nie zdawać
sobie sprawy z tego, że sposób i czas
działania sądów dyscyplinarnych
utworzonych przy okręgowych radach adwokackich nie jest regulowany wyłącznie przez ich wewnętrzne
przepisy i nie pozostaje pod jakimkolwiek nadzorem. Zgodnie bowiem
z Regulaminem działania rzeczników
dyscyplinarnych, uchwalonym przez
Naczelną Radę Adwokacką, rzecznicy
dyscyplinarni pozostają związani wieloma terminami, takich jak chociażby
terminem 30 dni od dnia podjęcia
czynności sprawdzających na wydanie
postanowienia o wszczęciu i prowadzeniu dochodzenia dyscyplinarnego
lub odmowie jego wszczęcia, ale przede wszystkim terminem 3 miesięcy,
w ciągu których winno zostać zakończone postępowanie, i który to termin
może zostać przedłużony jedynie
w przypadku zaistnienia szczególnie
istotnych okoliczności na wniosek zastępcy rzecznika dyscyplinarnego.
Na kanwie powyższych okoliczności
trudno uznać, aby działanie pionu dyscyplinarnego w przedmiotowej sprawie rzeczywiście wskazywało na jakąkolwiek opieszałość.
Na marginesie jedynie wypada
wspomnieć również o ostatniej z kwestii podniesionych w artykule, a dotyczących rzekomego niewłaściwego
oznaczenia daty popełnienia przewinienia zarzucanego adwokatowi
poprzez określenie jej jedynie przez
wskazanie miesiąca, a nie daty wraz
z z godziną. Dywagacje na ten temat
dotyczą formalności, natomiast samo
w sobie określenie daty popełnienia

zarzucanego przewinienia dyscyplinarnego przy użyciu określenia
jedynie miesiąca jego popełnienia
nie stanowi o pozbawieniu tej czynności waloru prawidłowości. Niezależnie
jednak od powyższego nie sposób roztrząsać, czy w konkretnej sprawie,
stanowiącej podstawę artykułu, możliwe było określenie daty popełnienia przewinienia w sposób bardziej
szczegółowy.
Jednocześnie odnosząc się do podniesionych przez autora artykułu
twierdzeń związanych z rzekomą opieszałością sądów dyscyplinarnych,
na przykładzie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi, wskazania wymaga, że w trzech kwartałach 2021 roku, to jest w miesiącach
od lutego do września, odbyło się łącznie 65 rozpraw. W tym samym roku
do Sądu Dyscyplinarnego jako sądu
I instancji wpłynęło 8 spraw oraz 29
spraw jako do sądu II instancji. Nadto Sąd Dyscyplinarny rozpoznawał
sprawy pozostałe z poprzedniej kadencji – 8 spraw jako sąd I instancji
oraz 5 spraw jako sąd II instancji.
Łączna ilość spraw, które wpłynęły
do Sądu Dyscyplinarnego do końca
września 2021 roku, w tym z poprzedniej kadencji Sądu Dyscyplinarnego, wyniosła 50. We wspomnianym
okresie zakończeniu uległo 40 spraw,
przy czym rozstrzygnięcia wydawane przez Sąd Dyscyplinarny jako
sąd I instancji kształtowały się w następujący sposób: jedno upomnienie,
dwie nagany, jedna kara pieniężna,
jedna kara wydalenia z adwokatury
oraz dwa umorzenia postępowania.
W przypadku rozstrzygania w charakterze sądu II instancji, Sąd Dyscyplinarny wydał następujące rozstrzygnięcia: w przypadku 21 spraw
z odwołania od postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego – 13 rozstrzygnięć utrzymano w mocy, a 8 uchylono,
zaś w przypadku jednej sprawy z odwołania od upomnienia dziekańskiego, rozstrzygnięcie dziekańskie zostało utrzymane w mocy. W rezultacie
Sąd Dyscyplinarny do końca września 2021 rozpoznał roku 80% wszystkich skierowanych spraw. Nie sposób
dostrzec zatem, w ślad za autorem
omawianego artykułu, na czym miałyby polegać rzekome uchybienia adwokackich sądów dyscyplinarnych
w zakresie sprawności prowadzonych
postępowań. 
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Orzecznictwo
dyscyplinarne
BŁĘDNY OPIS CZYNU, MIEJSCA CZY SPOSOBU POPEŁNIENIA
DZIAŁANIA SPRAWCY NIE STANOWI PRZESZKODY KONTROLI
INSTANCYJNEJ ZAPADŁEGO ORZECZENIA – ANALIZA ORZECZNICZA
PRZEPROWADZONA PRZEZ DRA MARIUSZA OLĘŻAŁKA

2.

dr mariusz olężałek
/ adwokat, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej
w Łodzi, członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów, Komisji
ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz Komisji ds. Interwencji
i Praktyki Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi,
dziekan Prawa i Administracji Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
w Łodzi

Wyższy Sąd Dyscyplinarny, orzeczeniem z dnia 8 lutego
2020 r., WSD 6/19, www.wsd.adwokatura.pl, wskazał, że:
1.
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Bez znaczenia jest ewentualny błąd co do czasu,
miejsca czy sposobu działania sprawcy lub też innych – mniej lub bardziej istotnych – szczegółów
zdarzenia, o ile nie ma wątpliwości, że przedmiotem osądu wciąż pozostaje to samo zdarzenie faktyczne. Brak wskazania miejsca popełnienia przestępstw niewątpliwie narusza art. 413 § 2
pkt 1 KPK. Nie jest to jednak naruszenie prawa
procesowego, które ma wpływ na treść wyroku,
a już z pewnością nie uprawnia sądu kasacyjnego
do rozpoznania sprawy poza granicami zaskarżenia
i podniesionymi zarzutami na podstawie przepisu
art. 536 KPK.

Jasna treść przepisu art. 455a KPK świadczy
o tym, że uzasadnienie wyroku nie decyduje o tym,
czy możliwa jest kontrola instancyjna zapadłego
orzeczenia, ponieważ zawsze może ona nastąpić.

Powyższe orzeczenie ma istotne znaczenie dla sędziów
dyscyplinarnych, rzeczników i zastępców rzeczników
dyscyplinarnych oraz samych adwokatów. Trzeba się zgodzić z przedmiotowym orzeczeniem, ale explicite należy
podkreślić, że takich sytuacji powinno się unikać. Istnieje
bowiem uzasadnione ryzyko, iż przy jakiejkolwiek wątpliwości, czy opis czynu odpowiada zdarzeniu faktycznemu
zarzucanemu danemu adwokatowi, orzeczenie może zostać
uchylone. Należy dążyć do jak najdokładniejszego i pełnego opisu danego czynu zabronionego przypisywanemu
obwinionemu, w tym miejsca, czasu oraz sposobu jego popełnienia. Wszystkie elementy zachowania sprawcy, wypełniające ustawowe znamiona czynu zabronionego, mają
znaczenie dla prawidłowej kwalifikacji prawnej.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego zasadnie podnosi
się, że nieużycie w wyroku skazującym zwrotu ustawowego,
które określa alternatywnie możliwe czynności sprawcy, jest
możliwe tylko wówczas, gdy wskazuje się sposób zachowania sprawcy, odpowiadający co najmniej jednemu czasownikowemu znamieniu przestępstwa (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., IV KK 326/11, Lex nr 1119563;
także postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2008 r., V KK 245/07, Lex nr 361543). Wszelkie fakty
i okoliczności, które nie należą do istoty czynu – obojętne
więc z punktu widzenia kwalifikacji prawnej – nie muszą
być wskazywane w opisie czynu nawet wówczas, gdy mają
znaczenie dla zastosowania wobec oskarżonego/obwinionego takich czy innych instytucji prawa karnego materialnego
(postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2009 r.,
IV KK 303/08, OSNwSK 2009, poz. 451).
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W judykaturze również trafnie
wskazano, że wszelkie znamiona
przestępstwa muszą oczywiście być zamieszczone w sentencji danego wyroku, w opisie przypisanego obwinionemu czynu, a nie wystarczy dokonanie
tego w uzasadnieniu wyroku (wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca
2010 r., III KK 373/09, Lex nr 598844).
Sentencja wyroku skazującego powinna być zredagowana w taki sposób,
aby wszystkie istotne okoliczności
działania oskarżonego/obwinionego
zostały wymienione oraz żeby nie było
wątpliwości, za jaki czyn sąd skazał
oskarżonego/obwinionego (wyrok
Sądu Najwyższego z 28 października
1968 r., IV KR 188/68, OSNKW 1969,
nr 5, poz. 52). Jak słusznie zauważył
bowiem Sąd Najwyższy: „Pociągnięcie
do odpowiedzialności karnej uwarunkowane jest nie tylko udowodnieniem,
że konkretne zachowanie wyczerpuje
znamiona przestępstwa stypizowanego w danym przepisie ustawy karnej,
ale i prawidłowym przypisaniem tego
czynu w wyroku skazującym. Z zawartego w wyroku opisu przypisanego
czynu musi zaś jednoznacznie wynikać, że oskarżony wyczerpał swoim zachowaniem wszystkie znamiona czynu
zabronionego określonego w przepisie wskazanym w kwalifikacji prawnej.
Dla konwalidowania braków w opisie
czynu zamieszczonego w części dyspozytywnej orzeczenia nie jest przy
tym wystarczające przywołanie pełnego opisu czynu w pisemnych motywach
orzeczenia. To część dyspozytywna
wyroku zawiera bowiem rozstrzygnięcie co do istoty sprawy i w związku
z tym uzasadnienie wyroku, które stanowi odrębny i spełniający odmienne
funkcje dokument procesowy, nie jest
w stanie skutecznie niwelować wad występujących w treści wyroku” (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6
lutego 2019 r., II KK 179/18, OSNKW
2019, nr 5, poz. 26; zob. także glosę
aprobującą W. Kociubińskiego, Glosa
do postanowienia SN z dnia 6 lutego
2019 r., II KK 179/18, „Przegląd Sądowy”
2019, nr 10, s. 115 – 120).
Podsumowując powyższe, należy
pamiętać, że opis czynu musi odpowiadać pełnemu zespołowi znamion
przewidzianych w przepisie określającym dany typ czynu zabronionego.
Niedopełnienie tego obowiązku może
bowiem skutkować uchyleniem wydanego orzeczenia. 

Praworządność
z perspektywy
prokuratora
„WSZYSTKO JEST NIEPEWNE, KIEDY
ODDALISZ SIĘ OD PRAWA”. AUTOR
WSKAZUJE NA KONIECZNOŚĆ ROZUMIENIA
PRAWORZĄDNOŚCI PRZEZ PROKURATORA
NIE TYLKO W ASPEKCIE FORMALNYM,
ALE I MATERIALNYM
michał mistygacz
/ prokurator, członek zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów LEX SUPER OMNIA kadencji
2017-2021

Przed laty, na łamach „Wileńskiego Przegląd Prawniczego” (nr 1 z 1935 r.),
Stefan Wolski, definiując rolę prokuratury, wskazywał, że „w każdym przeto
Państwie o normalnych warunkach bytowania – czynnik wymiaru sprawiedliwości, którego pierwszym, bo dającym wszelką inicjatywę, organem jest Prokuratura – stoi na jednym z naczelnych miejsc, poddając swej kontroli w ustawowym zakresie działania wszelkie inne działy aparatu państwowego”. Art. 231
Prawa o ustroju sądów powszechnych z 1928 roku lapidarnie oddawał rolę
pełnioną przez prokuratora poprzez określenie, że „Prokurator stoi na straży ustaw”. Oddajmy ponownie głos Stefanowi Wolskiemu, który komentując
treść tego przepisu, perorował: „Krótkie, ale jak wymowne – i zarazem dumne – twierdzenie. Mieści się w nim bowiem i istota obowiązków Prokuratora
i właściwe określenie roli Jego w życiu publicznym i kategoryczny imperatyw,
by porządek prawny w Państwie znalazł w Nim zawsze swego bezkompromisowego obrońcę w wypadku, gdy ktoś, niezależnie od tego kto mianowicie,
targnie się na zasady praworządności i ładu prawnego”.
Praworządność to jednak pojęcie szeleszczące kliszami z przeszłości. W latach
Polski Ludowej prawu wyznaczono zadania natury politycznej, obejmujące
walkę klasową, walkę o ustrój, o wykonanie założeń gospodarczych oraz walkę
z przeciwnikami politycznymi. Prawo karne pełniło rolę ważnego narzędzia
utrwalania nowej władzy. Tworzenie systemu organów wymiaru sprawiedliwości, obok systemu sądownictwa powszechnego, obejmowało różne formy
sądownictwa specjalnego czy też organów quasi-sądowych. Wszystko w imię realizacji szczególnego zadania „walki o praworządność ludową”. Szczególna rola
organów wymiaru sprawiedliwości i prawo miały być wyznacznikiem potrzeb
politycznych.
Można by za Cyprianem Kamilem Norwidem powtórzyć pytanie, czy „przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej”? Istotną cezurę czasową dla prokuratury
jako organu ochrony prawa stanowiły lata 1989 – 1990, kiedy to przeprowadzono
generalną reformę ustroju państwa i zredefiniowano rolę prokuratury i ustrojowej lokacji Prokuratora Generalnego, którego postać stała się przedmiotem
politycznego uwikłania. Pomimo rozwoju sądownictwa administracyjnego
21
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i aktywności Rzecznika Praw Obywatelskich pojęcie tzw. prokuratorskiego
nadzoru ogólnego pozostało żywe
w mentalności politycznych decydentów. Prokuratura miała bowiem
odgrywać rolę „generalnego strażnika
praworządności”.
Celebracja pojęcia praworządności
obecna jest w działaniu prokuratora
od momentu złożenia ślubowania,
mocą którego prokurator zobowiązuje się służyć wiernie Rzeczypospolitej
Polskiej, stać na straży prawa i strzec
praworządności, a obowiązki urzędu wypełniać sumienie, dochowując
tajemnicy państwowej i służbowej,
zaś w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.
Ustawa Prawo o prokuraturze
z 28 stycznia 2016 r., upolityczniła
naczelny organ prokuratury – poprzez wprowadzenie unii personalnej
pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości
i Prokuratorem Generalnym, a także
dokonanie zmian będących elementem – jak to ujmuje prof. Mirosław
Wyrzykowski – „wrogiego przejęcia”
porządku konstytucyjnego. Tym samym odwróciła hierarchię zadań nałożonych na prokuraturę, wymieniając
na pierwszym miejscu ściganie przestępstw, a dopiero na drugim – stanie
na straży praworządności. Taka redakcja art. 2 ustawy uczyniła prokuraturę
dopiero w dalszej kolejności odpowiedzialną za ochronę wolności, praw
obywateli, ich bezpieczeństwa czy porządku publicznego. Dla niektórych
decydentów politycznych prokuratura
jawi się wręcz jako organ bezpieczeństwa i porządku publicznego, jednak
zapominają oni, że strojem urzędowym prokuratora nie jest mundur,
jak ma to miejsce na wschód od Bugu,
lecz toga, która nie stanowi jedynie
sztafażu, lecz świadczy o powadze
i wizerunku urzędu.
Z perspektywy prokuratora ochrona praworządności, urzeczywistniająca zasadę demokratycznego państwa
prawnego, stanowiącego podstawę
współczesnej demokracji konstytucyjnej, nie powinna być odnoszona
jedynie do praworządności w sensie
formalnym, a więc tylko do zgodności działania organów i instytucji
państwowych, spółdzielczych, społecznych oraz obywateli z obowiązującym prawem. Ważne jest również
pełnienie funkcji gwaranta prawo-
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rządności materialnej, wynikającej
z materialnych komponentów państwa
prawnego.
Tradycyjne zadania prokuratury
związane z ochroną praworządności obejmują przede wszystkim wytaczanie powództw oraz składanie
wniosków w sprawach cywilnych,
a także udział w postępowaniu sądow ym w sprawach c ywilnych,
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
w charakterze rzecznika interesu
publicznego lub społecznego. Udział
prokuratora w postępowaniu cywilnym nie jest nowym zjawiskiem,
praktyka ta pojawiała się w ustawodawstwach państw o różnych ustrojach czy poziomach rozwoju
gospodarczego. Ochrona praworządności nie powinna być ograniczona
li tylko do postępowań cywilnych,
ale winna również strzec podejmowania przez najwyższych funkcjonariuszy publicznych działań zgodnych
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie tylko rangi ustawowej, ale też konstytucyjnej.
Czy zatem prokurator występujący
przed Trybunałem Konstytucyjnym
może swobodnie zajmować stanowisko co do konstytucyjności przepisów
wydawanych przez naczelne organy
administracji publicznej czy też ustaw
będących pokłosiem woli aktualnej
większości parlamentarnej, skoro jego
zwierzchnik – Prokurator Generalny – jest „mężem zaufania większości
sejmowej”? Można sobie zadać retoryczne pytanie, czy w ramach wytycznych dotyczących polityki karnej rząd
czy Prokurator Generalny mogliby
wyznaczać kierunki działalności
prokuratury kolidujące z celami procesu karnego (na przykład związane
z większą punitywnością wniosków
o kary formułowane przez prokuratora), czy też bardziej represyjne
podejście w odniesieniu do środków
zapobiegawczych? Tego typu zagrożenie potwierdza praktyka wytycznych
pozostających w inwentarzu prokuratury. Nie można również zapominać o roli prokuratora jako rzecznika
praworządności i jego uczestnictwie
w postępowaniu sądowym. Oddając
jeszcze raz głos Stefanowi Wolskiemu,
przypomnijmy, że „prokurator, jako
oskarżyciel publiczny, jest na sali sądowej rzecznikiem nie tego lub innego Urzędu – lecz reprezentuje interesy

ogólne i przemawia w imieniu opinii
publicznej swego kraju”, a nie w imieniu tej czy innej większości sejmowej.
Gwarantem działania prokuratora
jako rzecznika praworządności jest
zasada niezależności stanowiąca cechę
prokuratury, która logicznie powinna
wynikać z funkcji przez nią pełnionych.
Jako strażnik praworządności prokurator może efektywnie wypełniać zadania jedynie jako organ niezależny
od innych organów władzy publicznej.
Odrębność organizacyjna od organów
władzy wykonawczej i sądowniczej,
jak i terenowych organów administracji rządowej oraz samorządowej, stanowi gwarancję należytego wykonywania obowiązków. Oczywiste zmiany
w procesowej równowadze czy wręcz
preponderacja prokuratury skutkują
wzrostem kompetencji stosowania
środków przymusu, a tym samym nałożeniem na prokuratora obowiązku
wypełnienia funkcji gwarancyjnej, czego może dokonać jedynie niezależny
od politycznej zwierzchności prokurator. Niezwykle trudno będzie spełnić
ten warunek wobec pozaformalnych
metod oddziaływania stosowanych
wobec prokuratorów, a związanych
z przydziałem spraw czy delegowaniem
poza miejsce wyznaczone służbowo
aż do 12 miesięcy w roku, nie wspominając o możliwościach wpływania
na tok czynności procesowych poprzez
wydawane polecenia co do treści czynności służbowych. Parafrazując zatem
sędziego Thomasa Ruffina (sprawa State v. John Mann, 1829), zastanowić się
można, czy władza Prokuratora Generalnego musi być absolutna, by uczynić
uległość prokuratora doskonałą?
Nie sposób zaprzeczyć, że takie zasady jak bezstronność, obiektywizm,
staranność, odpowiedzialność, lojalność w działaniu prokuratora są niezmiernie istotne z punktu widzenia
pełnionej funkcji – strażnika praworządności. Obowiązkiem prokuratora
jest służenie sprawiedliwości i słuszności, a nie uprawnienie do wygrywania
spraw. Prokurator przy rozpatrywaniu
sprawy, a następnie uczestniczeniu
w rozprawie głównej, obowiązany
jest do zachowania tak bezstronności,
jak i bezinteresowności. Prokurator,
pełniąc funkcje quasi-jurysdykcyjną,
staje się głównym gwarantem i niezbędnym podmiotem istnienia demokracji konstytucyjnej.
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Społecznej odpowiedzi wymaga
pytanie, czy prokuratura ma być adwokatem rządu, czy też adwokatem
prawa, adwokatem „interesów ogółu”. „Usądowienie” prokuratur y,
jak i ograniczanie ustawowego instrumentarium ingerencji w prawa i wolności obywatelskie może
właśnie zmniejszać zakusy mające
na celu ingerencję w pracę prokuratury. Zawsze nadmiar uprawnień
procesowych prokuratora rodzi
próby różnych polityków na podporządkowanie sobie prokuratury,
a co najmniej na wywieranie wpływów na sposób jej funkcjonowania.
Status prokuratora zbliżony do statusu prawnego sędziego powinien
prowadzić do zapewnienia rzetelnego i sprawiedliwego procesu
karnego przy udziale niezależnych
i bezstronnych organów sądowych,
a więc zapewnić standardy wynikające z art. 6 Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności. Właśnie ochrona praw
człowieka staje się podstawową zasadą tworzenia systemu prawnego
i pozycji prokuratury.
W obliczu urzędowego przewrotu światopoglądowego w 2016 roku,
związanego z ustrojowym rozmontowywaniem hamulców równowagi, w którym zmiany ustroju prokuratury wiodły prym, nastąpiło
wiele nawróceń na „nową wiarę”.
Przykładów metamorfozy Szawłów
w Pawłów można podać bez liku.
Środowisko prokuratorskie stało się
pełne nadgorliwych neofitów. Nastąpiło odgórne narzucenie kanonów,
a dogmat politycznej podległości zastąpił rozwagę i prawniczą powściągliwość. Jak słusznie wskazywał José
Ortega y Gasset, instytucje nie mają
natury, ale historię. Pozostaje jedynie uczyć szacunku dla form, które
wytrzymują próbę czasu. Każda instytucja dźwiga bowiem garb własnej
historii. Praworządność w działaniu
prokuratury stanowi jej ratio essendi,
związek wszystkich zasad składających się na pierwszą konstytucyjną
zasadę – demokratycznego państwa
prawnego, a praktyka jej ochrony
jest zwierciadłem, w którym można odnaleźć kształt kultury prawnej
stanowiącej swoiste „smarowidło”
prokuratorskiej machiny ustrojowej.
Omnia sunt incerta, cum a iure discesseris. 

Zmieńmy
nie tylko Kodeks Etyki,
ale też świadomość
o etyce zawodu

AUTOR WSKAZUJE NA KONIECZNOŚĆ
ZWIĘKSZENIA LICZBY SZKOLEŃ Z ZAKRESU
ETYKI ADWOKACKIEJ, ZASTANAWIA SIĘ
TAKŻE NAD MOŻLIWOŚCIĄ WPROWADZENIA
OBLIGATORYJNOŚCI TAKICH ZAJĘĆ,
POWOŁUJĄC SIĘ NA PRAKTYKĘ IZBY
ADWOKACKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE.

radosław przymuszała
/ adwokat, mediator, Izba Adwokacka w Zielonej Górze, sędzia Sądu Dyscyplinarnego

Kwestia sporych zmian w Kodeksie Etyki Adwokackiej została nieco odsunięta
w czasie, oczywiste jest natomiast, że w pewnym momencie będzie musiała
wrócić na tapet i to w sposób dosyć zdecydowany, biorąc pod uwagę, jak wiele
składanych jest propozycji zmian, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych,
a także jak głośne są te postulaty. Nie da się jednak ukryć, że sposób wyko23
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nywania naszego zawodu zmienia się
wraz z rozwojem świata – i od strony technicznej, i społecznej. Żyjemy
w czasach,, w których zmiany dokonują się szybciej niż kiedykolwiek, a musimy pamiętać, że proces
ten z pewnością nie zostanie odwrócony. Obecnie największym wyzwaniem jest być na bieżąco. Notorycznie
narzekamy na częste zmiany przepisów dokonywane przez ustawodawcę, a należy pamiętać, że modyfikują
one nie tylko treści w ustawach, lecz
przede wszystkim prawa i obowiązki,
a tym samym zachowania społeczne.
Wydaje się, że są to naczynia połączone – jedna mała zmiana wywołuje
konieczność zmodyfikowania wielu
innych rzeczy.
Choć idea poszanowania tradycyjnych zasad rządzących adwokaturą
jest bardzo istotna, to nie można uciekać od potrzeby zmian, gdyż nie jest
ona zależna tylko od nas. Zgodnie
ze słownikową definicją etyka to ogół
zasad i norm postępowania przyjętych
w danej epoce i w danym środowisku. Choć epoka na wstępie kojarzy
się z bardzo długim okresem, to należy stwierdzić, że wcale nie musi
być tak bardzo rozciągnięta w czasie. Zwłaszcza gdy świat galopuje tak,
że w niektórych dziedzinach to, co było
wczoraj, jest już przestarzałe. Tym samym z założenia już etyka to aktualne
zasady i normy postępowania, a zatem
Kodeks Etyki jako ich zbiór powinien za nimi nadążać. Zmiany mogą
być dobre lub złe i na tym tle toczy się
już gorąca dyskusja. Trudno obronić
stanowisko, by nic nie zmieniać.
Istotną kwestią jest świadomość adwokatów, że zmiany zachodzą. Są osoby, które nie dostrzegają ani tego procesu, ani obszarów, w jakich on się
dokonuje. Rodzi się pytanie, czy wynika to z traktowania Kodeksu Etyki
Adwokackiej jako nic nieznaczącego
aktu prawnego. Taki, który wprawdzie
jest, o którym się słyszało, ale nie jest
w jakikolwiek sposób wiążący.. Pod-
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czas gdy w istocie Kodeks Etyki Adwokackiej jest dla adwokatów, niczym
Kodeks Karny dla całego społeczeństwa. Należy go znać, interesować się
dokonywanymi zmianami, wiedzieć,
jak interpretować przepisy – to wszystko wpływa bowiem na sposób wykonywania zawodu, a ponadto wskazuje
konsekwencje konkretnych zachowań.
Mnogość spraw dyscyplinarnych pokazuje, że świadomość adwokatów
na temat przepisów dyscyplinarnych
jest niewielka. Wprawdzie szereg przewinień to po prostu celowe zachowania, dokonywane z tak zwaną zimną
krwią, i niestety grupa tak postępujących osób była, jest i będzie. Warto zatem szczególną uwagę poświęcić osobom, które naruszają normy
etyczne z braku świadomości, rzecz
jasna nieusprawiedliwionego, jednak
nie zmienia to faktu, że gdyby takim
osobom odpowiednio pomóc, może
udałoby się uniknąć konieczności prowadzenia przeciwko nim postępowań
dyscyplinarnych.
Odpowiedzmy sobie wszyscy szczerze na pytanie – kiedy ostatni raz czytaliśmy ze zrozumieniem Kodeks Etyki? Nie na szybko, lecz z dokładną
analizą, z zastanowieniem się nad jego
treścią. W zdecydowanej większości
przypadków pewnie dość dawno.
Zwykle sięgamy po określone przepisy dopiero w momencie, gdy wymaga
tego sytuacja To dobry znak, nie zmienia to jednak faktu, że czasami bywa
na to już po prostu za późno, bo okoliczności wymagają od nas natychmiastowej reakcji, a my nie wiemy,
jak się zachować, by nie narazić się
na odpowiedzialność.
Czy jednak sięgnięcie po same przepisy Kodeksu Etyki Adwokackiej jest
wystarczające? Zapewne nie w każdym przypadku pozwoli to uzyskać
jednoznaczną odpowiedź na nurtujące nas pytania. W sytuacji gdy człowiek nie rozumie do końca przepisów Kodeksu Karnego, zawsze może
udać się na konsultację do adwokata.

Jeśli prawnik nie jest w stanie udzielić
właściwej odpowiedzi można, a nawet
trzeba, udać się do rzecznika dyscyplinarnego. To bardzo ważne jeśli istnieje
możliwość wystąpienia o interpretację
indywidualną, która rozwieje wszelkie
wątpliwości. Warto w tym miejscu
podkreślić, jak ważna jest dyspozycyjność osób sprawujących funkcje
dyscyplinarne, a także ich otwartość
na niesienie pomocy.
Nie każdy jednak ma na tyle odwagi,
by zadzwonić z problemem do rzecznika dyscyplinarnego, lub po prostu
nie zdaje sobie sprawy z tego, że dane
zachowanie może być rozpatrywane
w kategorii przewinienia dyscyplinarnego. Do takich osób najprościej
byłoby dotrzeć poprzez gruntowną
edukację. Na temat etyki mówi się
całkiem sporo podczas aplikacji, lecz
później prawie w ogóle. W izbie autora
niniejszego artykułu podczas corocznych szkoleń wyjazdowych prawie
zawsze jeden z wykładów prowadzonych jest przez rzecznika dyscyplinarnego. Wykład jest jednak mocno
ograniczony czasowo, a w dodatku
nie każdy może w nim uczestniczyć.
Ostatnie miesiące pokazały, że szkolenia on-line są możliwe, można zatem prowadzić regularne szkolenia
z zakresu etyki, zwłaszcza od strony
praktycznej. Może nawet warto zastanowić się, czy udział w takim szkoleniu raz na jakiś czas nie powinien być
obowiązkowy.
Podsumowując, w odniesieniu
do tytułu niniejszego artykułu, zmianom w Kodeksie Etyki powinny towarzyszyć również zmiany w zakresie
budowania świadomości adwokatów
na temat brzmienia jego przepisów.
Same zmiany nie zapobiegną naruszeniom, a budowanie świadomości
już może. Jesteśmy teraz w momencie, w którym dokonane zostaną największe zmiany od wielu lat. Może
warto więc połączyć je z kampanią
budującą świadomość na temat etyki
zawodu? 
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Rebus sic stantibus
KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS W OBLICZU
WYCZERPANIA LIMITU ODPOWIEDZIALNOŚCI
GWARANCYJNEJ WYNIKAJĄCEGO Z UMOWY
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, CZYLI
paulina kozicka
/ egz. aplikant adwokacki

UKSZTAŁTOWANIE NA NOWO STOSUNKU
PRAWNEGO W OPARCIU O ART. 3571 K.C.
Klauzula rebus sic stantibus została
po raz pierwszy wprowadzona do polskiego porządku prawnego w skodyfikowanej formie Kodeksem zobowiązań (art. 296 Kz), by następnie zostać
wyeliminowana na niemal 30 lat wraz
z wejściem w życie Kodeksu cywilnego. Obecnie obowiązujący, w nieco
zmienionym w stosunku do Kodeksu
zobowiązań brzmieniu, art. 357 1 k.c.
został wprowadzony ustawą o zmianie ustawy Kodeks cywilny z dnia
28 lipca 1990 roku. Ratio legis przepisu było przede wszystkim ułatwienie
podmiotom obrotu gospodarczego
adaptacji do radykalnej zmiany ustroju gospodarczego, która miała miejsce
od 1990 roku i polegała na przejściu
od gospodarki nakazowo-rozdzielczej
do wolnorynkowej.

1

Wydaje się, że inst y tucja
z art. 357 1 k.c. z uwagi na wyjątkowość jej stosowania oraz upływ czasu
straciła na aktualności. Nic bardziej
mylnego. Analiza dotychczasowego
orzecznictwa pozwala na wniosek,
że od ok. 2014 roku sukcesywnie
ulegają wyczerpaniu sumy gwarancyjne z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem tych
pojazdów, obowiązujące w dniu wypadków, które miały miejsce jeszcze
w latach 90. XX wieku. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r.2, a następnie rozporządzenie zmieniające je z dniem 1 stycznia
1995 r. ustaliły sumę gwarancyjną
odpowiednio na 720 000 zł (po de-

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. 1933 nr 82, poz. 598).

2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku oraz z ruchem tych pojazdów wydane na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28
lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 59, poz. 344),
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nominacji) i na 600 000 ECU (euro).
Od 2004 roku kwestię limitu odpowiedzialności regulują Ustawa z dnia 22
maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK3. W obecnym stanie prawnym art. 36 tej ustawy
podniósł górny limit odpowiedzialności w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych, na kwotę 5 210 000 euro.
Samo wyczerpanie sumy gwarancyjnej
skutkuje ustaniem odpowiedzialności
ubezpieczyciela za następstwa wypadku, co może w negatywny sposób
dotknąć zwłaszcza osoby poważnie
poszkodowane, niepełnosprawne
i niezdolne do pracy. Jedynym ze sposobów przeciwdziałania powyższemu jest wytoczenie na podstawie
ww. art. 357 1 k.c. powództwa o zmianę sposobu wykonania zobowiązania
ubezpieczyciela lub ukształtowanie
go na nowo.
Powstaje zatem pytanie: komu,
w jakich okolicznościach oraz w jakim
czasie przysługuje prawo wniesienia
powództwa w oparciu o klauzulę rebus
sic stantibus. Celem artykułu jest próba
odpowiedzi na powyższe pytania
i krótka analiza najistotniejszych
zagadnień w postępowaniu.

1. LEGITYMACJA CZYNNA
POWODA ORAZ
NADZWYCZAJNA ZMIANA
STOSUNKÓW
Obecnie nie istnieją już żadne wątpliwości, że poszkodowany, choć
nie jest stroną umowy ubezpieczenia OC, posiada legitymację czynną
do wniesienia powództwa. W świetle
art. 357 1 k.c. w sprawie powinna nastąpić nadzwyczajna zmiana stosunków,
której strony nie mogły przewidzieć.
W odniesieniu do omawianej kategorii spraw należy przede wszystkim
wskazać na kilka zmian natury ekonomicznej, społecznej oraz gospodarczej, w tym wielokrotny, w stosunku do daty ustalenia limitu sumy
gwarancyjnej, wzrost średniej wysokości płac, kosztów utrzymania oraz
zmiany stopnia inflacji. Przydatne
3

w tym wypadku może być posłużenie
się publikowanymi przez GUS wskaźnikami cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wskaźnikami inflacji. Ponadto istotne jest zwrócenie
uwagi sądu na dysproporcję obecnie
obowiązujących sum gwarancyjnych
w stosunku do tych z daty wypadku,
co powodowane było dostosowaniem
prawa polskiego do limitów określonych prawem unijnym. Wreszcie,
ukształtowana na nowo suma gwarancyjna powinna zapewnić poszkodowanemu kompensatę adekwatną
do jego potrzeb oraz obecnych realiów
społeczno-ekonomicznych.

2. KIEDY WNIEŚĆ
POWÓDZTWO
O UKSZTAŁTOWANIE
STOSUNKU
PRAWNEGO OPARTE
NA NADZWYCZAJNEJ
ZMIANIE STOSUNKÓW?
Skoro skutkiem wyczerpania sumy
gwarancyjnej jest wygaśnięcie zobowiązania ubezpieczyciela, to poszkodowany, by uchylić ten skutek,
powinien wnieść powództwo
o ukształtowanie stosunku prawnego oparte na nadzwyczajnej zmianie stosunków jeszcze przed wygaśnięciem tego zobow iązania.
Sąd Apelacyjny w Krakowie4 wskazywał, że jest to jedyny sposób na przedłużenie obowiązku świadczenia
na rzecz poszkodowanego.
Z powyższym co do zasady należy
się zgodzić. Co jednak, jeśli poszkodowany zostanie zaskoczony odmową
ubezpieczyciela co do dalszych wypłat,
właśnie ze względu na osiągnięcie limitu odpowiedzialności?
Art. 22 a ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych, który wszedł w życie
dnia 1 stycznia 2016 roku, zobowiązuje zakład ubezpieczeń do poinformowania poszkodowanego o możliwości
wyczerpania się określonej w umowie
ubezpieczenia sumy gwarancyjnej,
w przypadku gdy łączna kwota wszystkich wypłaconych świadczeń przekroczy 80% tej sumy. Wraz z informacją

zakład ubezpieczeń ma obowiązek pouczyć poszkodowanego o możliwości
wytoczenia powództwa o ukształtowanie na podstawie art. 357 1 k.c.. Jeśli
zaś zakład ubezpieczeń tym obowiązkom uchybił, należy przyjąć, że jego
zaniechanie miało charakter rażący,
gdyż w sposób faktyczny zmierzało
do pozbawienia poszkodowanego
możliwości wystąpienia z powództwem, a ubezpieczycielowi umożliwiało zwolnienie się z odpowiedzialności5. Sąd Apelacyjny w Warszawie6
wskazał także, iż „skutki wyczerpania
sumy gwarancyjnej trzeba oceniać
z uwzględnieniem kryteriów z art. 354
§ 1 k.c. Ocena, czy wyczerpanie sumy
gwarancyjnej doprowadziło do wykonania zobowiązania, co w konsekwencji wyklucza dopuszczalność sądowej
modyfikacji stosunku zobowiązaniowego, który wygasł, powinna być dokonywana z uwzględnieniem kryteriów pomocniczych z art. 354 § 1 k.c.,
a zwłaszcza klauzuli generalnej zasad
współżycia społecznego. Nie w każdym wypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej następuje zatem skutek wykonania zobowiązania. Ocena prawna
musi uwzględniać zachowanie poszkodowanego (czy dał wyraz temu,
że spełnienie świadczenia nie realizuje
jego interesu), a także ubezpieczyciela
(czy zachował się lojalnie i poinformował o wyczerpaniu sumy gwarancyjnej,
w jakim czasie”7.
Możliwe jest zatem wszczęcie powództwa o ukształtowanie także
po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej,
jeśli okoliczności faktyczne sprawy,
a w szczególności sposób wykonania
zobowiązania przez zakład ubezpieczeń oraz zasady współżycia społecznego pozwalają uznać, że zobowiązanie z umowy nie wygasło.
Konkludując, zastosowanie dobrodziejstwa nieco już zapomnianej instytucji z art. 357 1 k.c. w kontekście spraw
ubezpieczeniowych może wkrótce
nabrać istotnego praktycznego znaczenia, a profesjonalni pełnomocnicy
powinni spodziewać się stopniowego
zwiększenia zainteresowania ze strony
klientów tą tematyką. 

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124, poz 1152).

4

Wyrok SA w Krakowie z dnia 29.10.2014 r., sygn. I ACa 981/14.

5

Wyrok SA w Warszawie z dnia 29.08.2018 r., sygn. akt I ACa 400/17.

6

Wyrok Sa w Warszawie z dnia 11.12.2020 r., sygn. akt I ACa 8/20.

7

Ł. Węgrzynowski, Dopuszczalność sądowej modyfikacji sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC po jej wyczerpaniu, PS 2019/11 – 12/38 – 47.
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W imieniu Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi przedstawiam czytelnikom pierwsze dwie publikacje
w ramach cyklu „mediujMY”. Pretekstem do jego powstania była chęć dzielenia się z czytelnikami tematyką
mediacyjną.
Mam nadzieję, że „mediujMY” spotka się z szerokim zainteresowaniem.
adwokat Karolina Wrąbel
/ mediator, przewodnicząca Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi

MEDIUJMY

Mediacja

jako szybszy i tańszy sposób
załatwienia sprawy
niż proces sądowy
WYWIAD Z PIOTREM CHAŃKO, SĘDZIĄ SĄDU REJONOWEGO
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, PRZEWODNICZĄCYM XIII WYDZIAŁU
GOSPODARCZEGO, KOORDYNATOREM DS. MEDIACJI W SĄDZIE
REJONOWYM DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, PRZEPROWADZIŁA
ADWOKAT JUSTYNA KOPAŁKA-SIWIŃSKA, MEDIATOR.
ADW. JUSTYNA KOPAŁKA-SIWIŃSKA:
MOJE PIERWSZE PYTANIE JEST BARDZO PROSTE,
CZY LUBI PAN MEDIACJĘ?

rozmawiała:

justyna kopałka-siwińska
/ adwokat, mediator, członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów
Adwokackich ORA w Łodzi, Sekretarz Adwokackiego Centrum Mediacji
przy ORA w Łodzi

Sędzia Piotr Chańko: Tak, z tego względu, że mediacja
jest dla społeczeństwa czymś, co w samym jej założeniu
ma nas naprawić, ulepszyć. Pracując jako sędzia, wkraczam
w relację pomiędzy stronami w momencie powstania konfliktu, z którym strony nie potrafią sobie poradzić, chcą
przyznania racji, szukają sposobu na pokonanie drugiej
strony, a to naturalnie tworzy poczucie porażki u przegranego. Budzi sprzeciw, potrzebę zaskarżenia złej decyzji.
Mediacja jest lekarstwem na ten ból i niezadowolenie strony przegrywającej. W tym przypadku bowiem, to nie jakiś
autorytet z zewnątrz zsyła rozwiązanie, a sami rozstrzygamy spór, ścierając swoje racje. Zatem mediacja to mechanizm, który pozwala nam stworzyć dojrzalsze społeczeństwo, które jest otwarte, tolerancyjne, rozwiązuje
swoje problemy poprzez negocjacje, które myśli do przodu,
a nie cały czas patrzy wstecz. To również dużo lepsze rozwiązanie pod względem ekonomicznym, bo pozwala zapłacić za konflikt mniej, a wręcz stworzyć podwaliny dla dalszych relacji w przyszłości, współpracy i zysku.
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J.S-K.: WYDAJE SIĘ ZATEM,
ŻE WOLI PAN MEDIACJĘ
OD TRADYCYJNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORU
NA DRODZE SĄDOWEJ, CO MOŻNA UZNAĆ
ZA NOWATORSKIE.
P.Ch.: Sędziowie będą zawsze potrzebni. Nieważne
jak wiele sporów uda się przekierować do mediacji, nie jest
to uniwersalne rozwiązanie wszystkich konfliktów. W sądzie każdego dnia przyjmując „wpływ”, dokonuję swoistej
preselekcji pod kątem tego, czy sprawa ma potencjał mediacyjny. Taki potencjał ma obecnie może 30 – 40% spraw
gospodarczych. Mediacja nie stanowi zatem żadnej konkurencji dla rozstrzygnięć sądowych. Rolą sędziego jest próba
zawężenia do minimum pola, w którym interwencja sądu
jest niezbędna, co i tak jest trudne, ponieważ ciągle powstają nowe płaszczyzny sporu. Jednak w procesach gospodarczych systematycznie rośnie rola mediacji.
J.S-K.: KIEDY PIERWSZY RAZ, JAKO SĘDZIA,
MIAŁ PAN DO CZYNIENIA Z MEDIACJĄ, KIEDY
PIERWSZY RAZ SKIEROWAŁ PAN SPRAWĘ
DO MEDIACJI?
P.Ch.: Mediacją zajmuję się od 15 lat. Pierwszą sprawę
do mediacji skierowałem jeszcze w roku 2015, po dwóch
miesiącach bycia sędzią. Kontakt z mediacją miałem wcześniej, pracując jako radca Prokuratorii Generalnej Skarbu
Państwa. Jako sędzia z biegiem czasu sam coraz chętniej
kierowałem sprawy do mediacji, a dziś jest to jeden z elementów mojej metodyki pracy sędziego. A nawet powiedziałbym, że obecnie to ważny element zarządzania wydziałem gospodarczym.
J.S-K.: CZY PAMIĘTA PAN, JAK ZAKOŃCZYŁA
SIĘ TA PIERWSZA SPRAWA, SKIEROWANA PRZEZ
PANA DO MEDIACJI? UDAŁO SIĘ STRONOM
DOJŚĆ DO POROZUMIENIA I ZAWRZEĆ
UGODĘ?
P.Ch.: Pierwsza sprawa, którą wysłałem do mediacji, zakończyła się ugodą, druga też, trzecia również, w czwartej
musiałem odmówić zatwierdzenia ugody przed mediatorem, ponieważ jedna ze stron potraktowała mediację
instrumentalnie. Trzeba przyznać, że pierwszą osobą,
która podniosła wątpliwość, co do reprezentacji strony,
był sam mediator, i swoje zastrzeżenia zawarł w protokole
mediacji. Naszym dużym atutem jest wysoki stopień profesjonalizmu mediatorów gospodarczych.
J.S-K.: JAK PAN OCENIA FUNKCJONOWANIE
MEDIACJI I SAMEGO POSTĘPOWANIA
MEDIACYJNEGO W POLSKIM PORZĄDKU
PRAWNYM. CO JESZCZE POWSTRZYMUJE
STRONY, CZY TEŻ ICH PEŁNOMOCNIKÓW
PRZED SKIEROWANIEM SPRAWY DO MEDIACJI?
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P.Ch.: Barier jest bardzo dużo. Niektóre są subtelne, a niektóre poważne. W sferze prawnej w pewnych aspektach
mediacja jest przeregulowana, w niektórych niedoregulowana, a jeszcze w innych została uregulowana w sposób
niewłaściwy. Moim zdaniem nieodpowiednim rozwiązaniem jest na przykład przerwanie biegu przedawnienia wskutek wszczęcia mediacji, bo rodzi to ryzyko wykorzystania mediacji jedynie w tym celu. Nadto art. 123
kodeksu cywilnego posługuje się podjęciem „wszczęcia
mediacji”, którego sam k.c. nie definiuje, a mediatorzy,
nawet ci z bardzo dużym doświadczeniem, nie są w stanie precyzyjnie określić tego momentu w czasie. Problem
ten jest widoczny przy mediacjach umownych, nie istnieje w przypadku mediacji sądowych. Gdyby mediacja
skutkowała zawieszeniem biegu terminu przedawnienia,
to ryzyko by nie występowało. W mojej ocenie to jedna
z przyczyn, dla których mediacje umowne tak słabo się
przyjmują. Uważam, że brakuje również wspólnych szkoleń dla sędziów i mediatorów.
J.S-K.: ILE SPRAW W CIĄGU ROKU
KIEROWANYCH JEST DO MEDIACJI
W WYDZIAŁACH GOSPODARCZYCH
ORAZ JAKI WPŁYW NA LICZBĘ SKIEROWAŃ
MIAŁA PANDEMIA?
P.Ch.: Liczba spraw kierowanych do mediacji stale rośnie,
a pandemia nie zatrzymała tego procesu. Do końca września 2021 roku XIII Wydział Gospodarczy z ponad 1700
spraw w postępowaniu rozpoznawczym, które wpłynęły
do sądu, wysłał do mediacji 300 spraw, z czego 102 mediacje wciąż trwają. A dodatkowo w XII Wydziale Gospodarczym skierowano 148 spraw z 1630. W moim wydziale
około 10 – 15% spraw skierowanych do mediacji kończy się
ugodami zawartymi przed mediatorem. Według naszych
analiz drugie tyle – dzięki pracy wykonanej przez mediatora – ugadza następnie sąd. Pandemia umożliwiła natomiast rozwój e-mediacji.
J.S-K.: JAKIE RADY MA PAN
DLA PEŁNOMOCNIKÓW BIORĄCYCH
UDZIAŁ W MEDIACJI?
P.Ch.: Przede wszystkim trzeba myśleć zarówno o przyszłości klienta, jak i swojej. Mediacja jest tańsza i szybsza
niż proces sądowy, dlatego pełnomocnik powinien doradzać klientowi jej podjęcie, bo jeżeli rezultaty będą niekorzystne, to zawsze można z niej zrezygnować, niczym
nie ryzykując, dzięki zasadzie poufności. Pełnomocnikowi doradzałbym spróbować nabyć nowe umiejętności,
nowe narzędzia, a jeżeli będzie to korzystne dla klienta,
zgodzić się na mediację, co powinno skutkować wzbogaceniem pracy zawodowej o nowe narzędzia. Pełnomocnicy, zaufajcie Sądom i Sędziom kierującym sprawy do mediacji. Moim zdaniem Sędziowie i pełnomocnicy mogą
na tym tylko zyskać. Moje credo: „mediacja to jak dodać
nowe kolory do palety”. 
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MEDIUJMY

Konieczność
zwiększenia roli
mediacji
WYWIAD Z SĘDZIĄ PAWŁEM ANTCZAKIEM, PRZEWODNICZĄCYM
X WYDZIAŁU PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH SĄDU
REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, PRZEPROWADZIŁA
ADWOKAT SYLWIA KUBIAK-KIELICHOWSKA.
S.K.-K.: PANIE SĘDZIO, JAK OCENIA
PAN MEDIACJĘ JAKO POZASĄDOWĄ
METODĘ ROZWIĄZYWANIA SPORÓW?

rozmawiała:

adw. sylwia kubiak-kielichowska
/ adwokat, mediator, członek Adwokackiego Centrum Mediacji
przy ORA w Łodzi.

Sądzia Paweł Antaczak: Oceniam jednoznacznie pozytywnie. Orzekam w specyficznym wydziale, gdzie rozprawy są czasochłonne, a podstawą większości roszczeń
pracowniczych jest konflikt, nie tylko finansowy, ale często personalny czy charakterologiczny. Wiele takich spraw
niekoniecznie sąd musi rozstrzygać wyrokiem, z którego
potem zawsze ktoś jest niezadowolony.
S.K.-K.: CZY, PANA ZDANIEM, PANDEMIA
PRZYCZYNIŁA SIĘ DO WZROSTU
ZAINTERESOWANIA INSTYTUCJĄ MEDIACJI?
P. A .: Myślę, że tak , i dotyczy to zarówno nas, sędziów, jak i stron postępowania przed sądem pracy. Widać to w liczbach – zarówno we wzrastającej liczbie
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spraw pracowniczych, które kierowaliśmy do mediacji od początku pandemii, jak i systematycznie rosnącej liczbie spraw zakończonych ugodą zawartą przed
mediatorem.
S.K.-K.: NA PODSTAWIE PANA
DOŚWIADCZENIA, JAKIE JEST
NASTAWIENIE STRON DO MEDIACJI?
CZY STRONY ROZUMIEJĄ, NA CZYM MEDIACJA
POLEGA I CHĘTNIE DO NIEJ PRZYSTĘPUJĄ,
CZY RACZEJ SĄ NIEUFNE ORAZ SIĘ
NA NIĄ NIE GODZĄ?
P. A .: Wszystko zależy od wzajemnego nastawienia
stron do siebie oraz do konfliktu, który przywiódł
je do sądu – trudno tu obecnie wskazać jakąś jedną regułę. Moje własne doświadczenie ze spraw kierowanych
do mediacji jest takie, że są strony które od początku kategorycznie sprzeciwiają się mediacji i zanim mediator zdąży
wyznaczyć posiedzenie mediacyjne, to ja już informuję mediatora o sprzeciwie strony i rozpoczynam postępowanie
sądowe. To dotyczy zarówno strony powodowej, jak i pozwanej. Widać też natomiast taką prawidłowość, że jeśli
już strony spotkają się z mediatorem, to rozpoczyna się
jakiś proces przemiany, która kończy się wypracowaniem
ugody, nie zawsze na pierwszym spotkaniu mediacyjnym,
ale jednak.
S.K.-K.: CZY ZGADZA SIĘ PAN Z POGLĄDEM,
ŻE MEDIACJA NIE JEST POTRZEBNA, BO JEŻELI
STRONY BĘDĄ CHCIAŁY ZAWRZEĆ UGODĘ,
TO UCZYNIĄ TO PRZED SĄDEM?
P.A.: Absolutnie się z tym nie zgadzam, to pogląd fałszywy. Nawiążę do mojej wcześniejszej odpowiedzi – idąc
do mediatora, strony dają sobie szansę, której nigdy
nie da im pięciominutowa przerwa w rozprawie i rozmowa na korytarzu przed salą rozpraw. Wśród sędziów
pokutuje błędne przekonanie o nieistotnym znaczeniu
mediacji. Na szczęście osobiście współpracuję z sędziami, którzy są otwarci na mediację i wiedzą, że przerwa w rozprawie nie zastąpi spotkania z mediatorem
czy może lepiej powiedzieć – z osobami zainteresowanymi u mediatora. Mamy też na to dowody, bo liczba spraw
zakończonych ugodą mediacyjną zdecydowanie wzrosła
w ciągu ostatniego roku. Korytarz sądowy nie jest przyjaznym miejscem dla budowania porozumienia między
zwaśnionymi stronami.
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S.K.-K.: CZY MÓGŁBY PAN WSKAZAĆ,
ILE (JAKI PROCENT) SPRAW PROWADZONYCH
PRZEZ X WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH KIEROWANYCH JEST
DO MEDIACJI?
P.A.: Ostatnio sprawdzałem te dane za miesiące, w których dotknęła nas pandemia, a więc od wiosny tego roku.
Mogę w przybliżeniu powiedzieć, że skierowaliśmy około
45% wpływających spraw pracowniczych do postępowania
mediacyjnego. Przypominam, że możemy kierować do mediacji wyłącznie sprawy z zakresu prawa pracy, ponieważ
sprawy ubezpieczeniowe są ustawowo wyłączone z możliwości ugodowego zakończenia.
S.K.-K.: ILE (JAKI PROCENT) SPRAW
KOŃCZY SIĘ UGODĄ ZAWIERANĄ PRZED
MEDIATOREM, EWENTUALNIE PRZED
SĄDEM – PO PRZEPROWADZENIU MEDIACJI?
TP.A .: e dane są naprawdę optymistyczne, ponieważ
są miesiące, w których osiągamy poziom około trzydziestu
procent spraw zakończonych ugodą. Myślę, że to początek
nowego procesu. Oczywiście nie jest tak w każdym miesiącu, ale jednak tendencja jest wzrostowa. To ciekawe, że zapytała Pani także o sprawy zakończone ugodą już przed
sądem, ale po mediacji. Widać wyraźnie w statystykach,
że nawet mediacja, która nie zakończyła się ugodą zawartą
przed mediatorem, czasem owocuje późniejszą ugodą sądową. Sam miałem już kilka takich spraw. To interesujące.
S.K.-K.: CZY INSTYTUCJA MEDIACJI JEST
POTRZEBNA I MA SZANSĘ ZAGOŚCIĆ
NA DŁUŻEJ W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI,
CZY JEST TO TYLKO PRZEJŚCIOWY TREND?
P.A.: Myślę, że stała obecność mediacji jest przesądzona
i niczego nowego tu nie odkrywamy. W krajach zachodnich
jest to po prostu część szeroko rozumianego postępowania
sądowego czy przedsądowego, w zależności od specyfiki
spraw i obowiązujących regulacji. Sprawy, które trafiają
na wokandę powinny być tylko jakimś ułamkiem tych,
których nie udało się wcześniej zakończyć mediacyjnie.
Rozmawiamy tu o postępowaniach cywilnoprawnych,
ale proszę pamiętać o całym odrębnym zagadnieniu mediacji w sprawach karnych. Długa droga przed nami, ale jestem dobrej myśli – dotychczasowe pierwsze doświadczenia są po prostu obiecujące. 
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KONFERENCJA NAUKOWA

Tajemnica Zawodowa
Prawników, Dziennikarzy
i Lekarzy

dr magdalena matusiak-frącczak
/ adwokat, przewodnicząca zespołu
ds. konsultacji projektowanych
zmian legislacyjnych w zakresie ich
zgodności ze standardami ochrony praw
obywatelskich i zgodności z regulacjami prawa
Unii Europejskiej przy NRA

W dniu 22 października 2021 roku
miałam zaszczyt uczestniczyć w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Tajemnica Zawodowa Prawników,
Dziennikarzy i Lekarzy”, zorganizowanej na Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym w Radomiu przez
tenże uniwersytet, Okręgową Radę
Adwokacką w Radomiu, Okręgową
Izbę Radców Prawnych w Kielcach
oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Radomiu.
Patronat nad Konferencją objął prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw.
Przemysław Rosati, który w mowie
powitalnej przypomniał o podstawowym obowiązku naszych samorządów: „Brońmy tajemnicy”. Jako
publiczność na sali licznie gościli
przedstawiciele wszystkich zainteresowanych zawodów, jak również studenci UTH w Radomiu.
Konferencję otworzył wykład
dr. Wojciecha Wojtyły na temat „Aksjologicznych uwarunkowań tajemnicy zawodowej”, w którym autor precyzyjnie określił genezę oraz istotę
tajemnicy zawodowej. Kolejny refe-

rat – mojego autorstwa – dotyczył „Tajemnicy zawodowej w prawie międzynarodowym”. Do prelekcji wybrałam
tajemnice: dziennikarską, lekarską
oraz adwokacką, biorąc pod uwagę
prawa człowieka, które są realizowane przez ww. tajemnice, to jest prawo
do swobody wypowiedzi, do poszanowania prywatności oraz do sprawiedliwego procesu.
W kolejnej części adw. dr hab.
Szymon Pawelec wygłosił wykład
o „Ochronie klienta prawnik a”,
zaś dr hab. Błażej Kmieciak w rewelacyjny sposób opisał zagadnienie
„Ochrony pacjenta”. Wiele z jego
anegdot na długo zostanie w pamięci uczestników konferencji, a chyba
najbardziej ta, w której prowadząca
panel – adw. dr Monika Strus-Wołos – została „teściową” dr. hab. Błażeja
Kmieciaka.
Panel poświęcony tajemnicy adwokackiej moderował adw. dr Andrzej
Malicki, który sam również przestawił wiele cennych uwag w przedmiocie ochrony tajemnicy. W tym panelu
wzięli udział: prof. dr hab. Łukasz
Błaszczak („Tajemnica adwokacko-radcowska w procesie cywilnym”),
dr hab. n. med. Leszek Markuszewski
(„Tajemnica lekarska”), red. Wojciech
Tumidalski („Tajemnica dziennikarska”) oraz prokurator Prokuratury
Rejonowej w Lublinie – Paweł Banach
(„Zwolnienie z tajemnicy przez prokuratora i sąd”). Smutną konstatacją tego
panelu było stwierdzenie, że władze
państwowe, zwłaszcza organy ścigania, coraz częściej próbują ingerować
w stosunek zaufania pomiędzy lekarzem a pacjentem, dziennikarzem
a informatorem, czy prawnikiem
a jego klientem.

Pierwsze dwa panele prowadzone były z perspektywy osób, które
mogą przed sądem stanąć albo z pozycji osób broniących tajemnicy, albo
wnoszących o jej uchylenie. III panel
poświęcony był natomiast tajemnicy
zawodowej w orzecznictwie, zatem
wzięli w nim udział przedstawiciele sędziów, czyli osób, które ostatecznie będą w tym przedmiocie
podejmowały decyzję. W gronie
panelistów znaleźli się: sędzia WSA
w Warszawie Jarosław Łuczaj oraz
Przewodniczący „Iustitii” Oddział
w Radomiu („Tajemnica narady sędziowskiej”), sędzia Sądu Najwyższego Jarosław Matras („Tajemnica
zawodowa w orzecznictwie sądów
karnych”) oraz sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach dr hab. Krystian
Markiewicz („Tajemnica zawodowa
w orzecznictwie sądów cywilnych”).
Wniosek był jeden, tajemnicę trzeba
chronić bardzo szeroko, zaś wszelkie odstępstwa od niej powinny
być stosowane w sytuacjach absolutnie wyjątkowych.
Po konferencji uczestnicy i organizatorzy spotkali się na uroczystej kolacji w hotelu Nihil Novi
w R adomiu, gdzie mieli okazję
w sposób mniej oficjalny dyskutować
o meandrach tajemnic zawodowych
i nie tylko… (ale to już pozostanie
tajemnicą).
B ardz o dz iękuję organiz atorom tego wydarzenia, ale przede
wszystkim Koleżance adw. dr Monice Strus-Wołos za to, że mogłam
wziąć udział w tak pouczającym
spotkaniu. Osoby zainteresowane
tą tematyką mogą obejrzeć konferencję pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=85XO3_I0QJI. 
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KONFERENCJA

Adwokackie
HERstorie
KONFERENCJA „ADWOKACKIE HERSTORIE” NA DNIACH WOLNOŚCI
I SOLIDARNOŚCI W GDAŃSKU CZAS: 28 SIERPNIA 2021 R. MIEJSCE:
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

danuta wawrowska
/ adwokat, Pomorska Izba Adwokacka.
Członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA

kamilla kasprzak
/ adwokat, Izba Adwokacka w Koszalinie
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To było wydarzenie bez precedensu,
czyli I konferencja „Adwokackie HERstorie. Wolność i Solidarność”, której
organizatorem była Naczelna Rada
Adwokacka wraz z Zespołem ds. Kobiet przy NRA, przy współpracy z Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku,
Uniwersytetem Gdańskim oraz Samorządem Województwa Pomorskiego.
Konferencja została objęta patronatem
dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Wybór miejsca nie był przypadkowy, bo jak nadmienił Bartosz Golejewski – dziekan Pomorskiej Izby
Adwokackiej w Gdańsku, Gdańsk
to stolica wolności i solidarności.
Miasto, w którym można sobie przypomnieć o ważnych historycznych wydarzeniach, zwłaszcza podczas wizyty
w Europejskim Centrum Solidarności,
co dzięki Marszałkowi Województwa
Pomorskiego i Dyrektorowi ECS – Basilowi Kerskiemu – mogli uczynić
wszyscy uczestnicy konferencji zaraz
po jej zakończeniu.
Konferencja „Adwokackie HERstorie. Wolność i Solidarność” stanowiła
wydarzenie towarzyszące programowi
obchodów Dnia Wolności i Solidarności Europejskiego Centrum Solidarności, który co roku obchodzony jest
w dniach 28 – 31 sierpnia w Gdańsku.

Głównym celem tej konferencji
było pokazanie, że historia adwokatury zawiera wiele niezwykłych
HERstorii, dzięki wyjątkowym sylwetkom kobiet, które z wielu powodów pozostają w cieniu mężczyzn,
i że nie ma historii adwokatury bez h
erstorii.
Uczestnik konferencji – prof. Lech
Krzyżanowski – członek Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, badacz historii kobiet w sądownictwie i adwokaturze,
współautor książki „Temida wyemancypowana”, – wskazywał, że wielkim
problemem herstorycznym jest to,
że brakuje źródeł, z których wynikałaby wyjątkowość kobiet, gdyż kobiety pozostawały w przekonaniu, że to,
co robią, jest czymś zupełnie normalnym, naturalnym i nie muszą dbać
o to, by ich herstoria została zapamiętana. Profesor Lech Krzyżanowski
podkreślał znaczenie konferencji, gdyż
zwracał uwagę, że jedynym sposobem,
aby herstorie zaistniały w większym
wymiarze, by historia nie była tylko
historią mężczyzn, to konieczność
dbania o źródła, o uwiecznianie
wspomnień wyjątkowych kobiet, którymi się otaczamy.
Z kolei wiceprezes NRA adw. Agnieszka Zemke-Górecka wspomnia-
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ła o tym, że adwokatura jest piękna,
bo jest bogata zarówno w talenty kobiet, jak i mężczyzn. Z jakiegoś powodu jednak kobiety wciąż nie czują się
wystarczająco zauważane w tym zawodzie, a ich problemy w większości
pozostają dotychczas nierozwiązane systemowo. Dzieje się tak, mimo
iż prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati zapewniał, że:
„Kobiety są istotne. Nadają tor światu,
Europie, Polsce, Adwokaturze”.
Sędzia Ruth Bader Ginsburg
w książce „Moimi słowami” uzasadniła potrzebę konieczności udziału
kobiet w pełnieniu ważnych ról społecznych, zawodowych i politycznych, powołując się na słowa swojej
koleżanki – Sandry Day O’Connor,
pierwszej kobiety w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych: „(…)
Pierwszym krokiem do zdobycia władzy – zarówno w przypadki mężczyzn,
jak i kobiet – jest wyjście z cienia i narobienie szumu... Gdy kobiety zdobędą władzę, upadną bariery. Gdy społeczeństwo zobaczy, do czego jesteśmy
zdolne, gdy same zobaczymy, do czego
jesteśmy zdolne, pojawi się więcej kobiet podejmujących odważne działania i wszyscy na tym zyskamy. Całym
sercem zgadzam się z tą wizją.”.
Te słowa były kanwą fenomenalnej
debaty fantastycznych kobiet zaproszonych do panelu pn. „Herstorie:
Adwokatura, Temida, Akademia” adwokatek dr Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej (OR A Warszawa),
Moniki Sokołowskiej (ORA Lublin)
i Marii Janik (ORA Łódź), a także
sędzi Beaty Morawiec i akademi-

czek prof. Joanny Kruczalak-Jankowskiej (UG) oraz dr Iwony Dadej
(PAN w Berlinie).
Panelistki wskazywały również,
jak kształtowały się ich drogi w dojściu do tego, czym się aktualnie zajmują i jakie miejsce miały w tym inne
kobiety. Bo, jak się okazuje, miały
swoje prekursorki, patronki bądź inspiracje, do których dorobku wiele
z nich sięgało w swojej pracy.. Adwokatka Maria Janik ze wzruszeniem
wspominała o wyjątkowej patronce i serdecznej przyjaciółce – Joannie Agackiej-Indeckiej, która zginęła przedwcześnie w katastrofie
smoleńskiej.
W kolejnym panelu pn. „Obrończynie w procesach politycznych i wojskowych” o filozofii bycia adwokatem w czasach pierwszej Solidarności
i w stanie wojennym, na podstawie
osobistych doświadczeń i doświadczeń bliskich, odpowiadały ikony
kobiecej solidarności – mec. Anna
Bogucka-Skowrońska (Słupsk), mec.
Roma Orlikowska-Wrońska (Sopot),
a także mec. Magdalena Maciukiewicz
(Kraków) z perspektywy córki słynnej
adw. Jolanty Ostrowskiej-Jaźwieckiej,
obrończyni w wielu procesach politycznych, oraz mec. Piotr Kona
(Łódź) – syn wybitnej adwokatki Krystyny Skoleckiej-Kony, internowanej
w stanie wojennym, obrończyni łódzkich włókniarek.
W t y m m i e js c u n i e s p o s ó b
nie przedstawić krótkich informacji
o tych wyjątkowych adwokatkach,
gdyż napisały one piękną kartę polskiej adwokatury.

ANNA
BOGUCKA-SKOWROŃSKA

– adwokat, senator I, II i IV kadencji, była sędzia Tr ybunału Stanu
(2007 – 2015, II kadencje), została internowana w stanie wojennym na kilka
dni jako jedyna kobieta w tym regionie (Strzebielinko, Fordon w Bydgoszczy), jedna z 10 adwokatów w Polsce.
Po zwolnieniu przewodniczyła Ośrodkowi Słupskiego Biskupiego Komitetu
Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, współpracującym z Komitetem Prymasowskim.
Brała udział w kilkudziesięciu procesach politycznych, broniąc społecznie
takich działaczy opozycji, jak Lech
Wałęsa, Zbigniew Romaszewski, Anna
Walentynowicz, czy Bogdan Lis. W latach 1983 – 1989 członkini Komitetu
Helsińskiego.

ROMANA
ORLIKOWSKA-WROŃSKA

– adwokat, od 1980 do 1981 była prawnikiem w Biurze Interwencji przy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego
współpracowała z Komitetem Prymasowskim. Do 1989 była obrońcą
w około 40 procesach politycznych.
Od 1989 związana z polską strukturą
Amnesty International, brała udział
w organizowaniu i rejestracji krajowego oddziału AI. W późniejszych
latach jako adwokat występowała
przed Europejskim Trybunałem Praw
Człowieka, reprezentując rodziny ofiar
katastrofy promu Jan Heweliusz. 17 listopada 2011 Sejm VII kadencji wybrał
ją na sędziego Trybunału Stanu.
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KRYSTYNA SKOLECKA-KONA

– adwokat z najdłuższą praktyką
w Łodzi, wpis na listę adwokatów
uzyskała 16 grudnia 1954 roku w Łodzi. Dwukrotny Kierownik Komisji
Szkolenia Aplikantów w łódzkiej Izbie Adwokackiej, trzykrotny członek Okręgowej Rady Adwokackiej
w Łodzi, egzaminator egzaminów
adwokackich, wieloletni wykładowca zasad etyki zawodu dla adeptów
sztuki adwokackiej, wieloletni wykładowca procedury karnej, prawa karnego materialnego oraz zasad etyki,
przewodnicząca jury w konkursach
krasomówczych dla aplikantów adwokackich, gorliwa orędowniczka
etosu adwokata. W okresie strajków
łódzkich pro bono broniła łódzkich robotnic, jako jedyna kobieta
adwokat w Polsce została internowana 31 grudnia 1981 roku na mocy Dekretu o stanie wojennym z 13 grudnia
1981 roku (przebywała w warszawskim
więzieniu w Olszynce Grochowskiej
i obozie Kobiet Polskich w Gołdapii),
swoje wspomnienia z tego okresu
opublikowała w powieści „Dekret na
czarownice”.
HERstorie kobiet adwokatek, opowiedziane przez adw. Annę Bogucką-Skowrońską i adw. Romanę Orlikowską-Wrońską, a także wspomnienia
przytoczone przez adw. Magdalenę
Maciukiewicz i adw. Piotra Konę,
potwierdziły, że kobiety są odważne, waleczne, potrafią stawiać czynny opór w sytuacjach, które budzą
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ich niezgodę. Emocje związane z tymi
HERstoriami wycisnęły łzy wzruszenia u wielu uczestników konferencji.
Po reakcji uczestników można ocenić, iż cele konferencji „Adwokackie
HERstorie” określone przez organizatorów zostały zrealizowane.
Adwokat Kamila Kasprzak z Lęborka, członkini stowarzyszenia adwokackiego Defensor Iuris w pokonferencyjnych refleksjach napisała: „(...)
Myślę, że takie spotkania są niezmiernie istotne, gdyż pozwalają przede
wszystkim kobietom inspirować się
sobą nawzajem. Tylko my kobiety rozumiemy, jak ciężko jest połączyć pracę zawodową z macierzyństwem i dbaniem o rodzinę. Tylko my kobiety
wiemy, jak wielką trudność sprawia
nam należyte wycenianie naszej pracy
i właściwe stawianie granic klientom
czy też współpracownikom. Tylko
my kobiety zdajemy sobie sprawę
z tego, ile wysiłku nas kosztuje wypracowanie własnej marki i renomy
na rynku, tak aby cieszyć się szacunkiem i poważaniem wśród klientów,
ale także w gronie osób reprezentujących wymiar sprawiedliwości”.
Dziękuję wszystkim wyjątkowym
osobom, które przyjęły moje zaproszenie, i tym wszystkim, którzy
przyczynili się do zaistnienia tego
herstorycznego wydarzenia, w szczególności adw. Monice Sokołowskiej,
adw. Dominice Merchel-Hinc, pani
marszałkini Agnieszce Kapale-Sokalskiej, dr adw. Katarzynie Gajow-

niczek-Pruszyńskiej, r.pr. Jakubowi
Puszkarskiemu z UG, dziekanowi
PIA w Gdańsku –Bartoszowi Golejewskiemu, i prezesowi Naczelnej
Rady Adwokackiej – Przemysławowi Rosatiemu, a także uczestniczkom i uczestnikom z palestry, którzy
przyjechali do gościnnego Gdańska,
by wysłuchać, ale i tworzyć z nami
wspólnie nowy rozdział w życiu
Adwokatury – HERstorie.
Podsumuję konferencję słowami
adw. Moniki Sokołowskiej, Przewodniczącej Zespołu ds. Kobiet
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej:
„Ta konferencja jest (była) perspektywą kobiecą. Perspektywą, z której
my jako kobiety możemy opowiedzieć o nas, o kobietach, o historii
kobiet w Adwokaturze, bo kobiety
współtworzyły i współtworzą Adwokaturę. Nadają jej kształt. Nadają
jej znaczenie. Tworzą jej etos. Wzbogacają o kobiecą perspektywę. To jest
bardzo ważne”.
Oby więcej takich możliwości poznania kobiecej perspektywy. Do zobaczenia za rok – na kolejnej wyjątkowej konferencji w gronie niezwykłych,
inspirujących kobiet, bo nie możemy
zapomnieć również o słowach prezesa
Naczelnej Rady Adwokackiej – Przemysława Rosatiego, który apelował
do zgromadzonych kobiet: „Bądźcie
dla nas, tak jak jesteście, wielką inspiracją. Inspirujcie nas i wtedy Adwokatura będzie wolna i solidarna”,
bo Adwokatura jest Kobietą. 
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Pełnomocnicy
w Usnarzu Górnym
20 SIERPNIA BR. GRUPA
ADWOKATÓW I APLIKANTÓW
ADWOKACKICH IZBY
WARSZAWSKIEJ UDAŁA SIĘ
DO USNARZA GÓRNEGO, GDZIE
POZYSKAŁA PEŁNOMOCNICTWA
DO REPREZENTACJI GRUPY

rozmawiał:
zbigniew bakalarczyk
/ adwokat, mediator, członek Komisji ds. Administrowania i Ochrony
Majątku Izby, Komisji Legislacyjnej, Komisji ds. Interwencji i Praktyki
Wykonywania Zawodu oraz Komisji ds. Wizerunku ORA w Łodzi

UCHODŹCÓW Z AFGANISTANU.
WOBEC UNIEMOŻLIWIENIA
KONTAKTU, PRAWNICY
WYCZYTYWALI ICH NAZWISKA,
A OSOBY TE WSTAWAŁY I GŁOŚNO
ORAZ WYRAŹNIE WOBEC STRAŻY
GRANICZNEJ OŚWIADCZAŁY
W JĘZYKU ANGIELSKIM,
ŻE DOMAGAJĄ SIĘ OCHRONY
MIĘDZYNARODOWEJ W POLSCE.
PO UPŁYWIE KOLEJNYCH DWÓCH
MIESIĘCY, POMIMO UDZIELENIA
ZABEZPIECZENIA PRZEZ ETPC,
SYTUACJA UCHODŹCÓW JEST
SKRAJNIE TRAGICZNA.

W rozmowie uczestniczą: Helena Lendzion (H.L.), Grzegorz Kukowka (G.K.), Wiktoria Quader (W.Q.), Andrzej
Dementiy (A.D.), Łukasz Bucki (Ł.B.)
Z.B.: KOLEJNOŚCI PRZEDE WSZYSTKIM
DZIĘKUJĘ, ŻE ZGODZILIŚCIE SIĘ NA ROZMOWĘ
W SOBOTNI PORANEK, WIEM, ŻE NIE WSZYSCY
MOGLI SIĘ SPOTKAĆ O TEJ PORZE, NIESTETY
NIEOBECNI SĄ MEC. MAŁGORZATA
JAŹWIŃSKA I MEC. DANIEL WITKO, KTÓRZY
NIE TYLKO BYLI OBECNI W USNARZU, ALE TAKŻE
SĄ PEŁNOMOCNIKAMI NIEKTÓRYCH
Z UCHODŹCÓW PRZED EUROPEJSKIM
TRYBUNAŁEM PRAW CZŁOWIEKA I KTÓRYM
WSPÓLNIE Z RADCZYNIĄ PRAWNĄ – AGATĄ
BZDYŃ, ZAWDZIĘCZAMY POSTANOWIENIA
ZABEZPIECZAJĄCE TEGOŻ TRYBUNAŁU.
POWIEDZCIE, PROSZĘ, CO WAS SKŁONIŁO
DO TEGO, ABY POJECHAĆ NA GRANICĘ?
W.Q.: Uważam, że adwokatura jest powołana do świadczenia pomocy prawnej. Zwłaszcza osobom, wobec których
naruszane są podstawowe prawa człowieka. Poczułam się
w obowiązku, aby na tę granicę pojechać. Myślę, że obowiązkiem każdego adwokata i aplikanta jest reagowanie
w takiej sytuacji.
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Z.B.: JAK WYGLĄDAŁA ORGANIZACJA
WYJAZDU?
G.K .: To była dość spontaniczna, oddolna decyzja, skrzyknęliśmy się w mediach społecznościowych.
Nie mam prostego stosunku do akcji pro bono, ale w tej sytuacji albo tym ludziom pomożemy, albo nikt tego nie zrobi. Nie ma szans, aby osoby te były czyimikolwiek komercyjnymi klientami. Możemy próbowaćpomóc albo czekać
aż ci ludzie umrą.
Z.B.: CZY UDAŁO SIĘ WAM DOTRZEĆ
BEZPOŚREDNIO DO OSÓB, KTÓRE KOCZUJĄ
W USNARZU?

trochę dalej. I pomimo tego, że ETPCz nakazał przyjęcie
wniosków azylowych od osób, od których uzyskaliśmy
pełnomocnictwa, to znów osoby te cofnięto na Białoruś.
Także połowa osób nadal przebywa w tym obozie, a innych
wyrzucono gdzieś na bagna. Oczywiście nawet gdybyśmy
wiedzieli, gdzie się znajdują, to jesteśmy zobowiązani do tajemnicy w tej sprawie.
Z.B.: A JAK PAŃSTWO OCENIACIE
WPROWADZANIE TEGO, CO MOŻEMY
NAZWAĆ LEGALIZOWANIEM PUSH-BACKÓW?

A.D.: To są kolejne rozporządzenia pisane na kolanie i całkowicie negatywnie je oceniam. Rozumiem, że SG i Wojsko działają w celu ochrony granic, powinni to robić legalH.L.: Trudno powiedzieć, czy tak było. Kontakt był, choć nie – poprzez wszczynanie postępowań azylowych, które
nie taki, jaki byśmy sobie życzyli.
mogłyby mieć wynik negatywny (jest cała procedura administracyjna i sądowo-administracyjna), a prawo zostałoby
uszanowane. Ze względu na to, że na co dzień pracuje z SG,
Z.B.: CZY KORZYSTALIŚCIE Z POMOCY
to legalizowanie push-backów nie było dla mnie niczym
TŁUMACZY?
zaskakującym.
H.L.: Tak, ale duża liczba osób, która tam jest się znajduje, G.K.: My możemy gdybać o tym, czy push-backi są legalne
posługuje się także angielskim.
czy nie, ale kończy się to tak, że ludzie umierają na naszej
granicy.
G.K.: Udało nam się odebrać pełnomocnictwa od wszystkich 32 osób, a my przedłożyliśmy je SG i Urzędowi Ł.B.: Wiemy przecież, że push-backi są nielegalne.
do spraw cudzoziemców.
RP przestrzega prawa międzynarodowego i tym samym
żadne rozporządzenie polskie nie może legalizować bezŁ.B.: Nie mogliśmy porozmawiać z naszymi klientami, po- prawia. Stajemy naprzeciwko muru, a SG nie przyjmuje
nieważ SG zabroniła bezpośredniego kontaktu. Staliśmy żadnych argumentów prawnych i wykonuje rozkazy wykilka metrów od naszych klientów i porozumiewaliśmy się nikające z rozporządzenia.
przez megafon użyczony nam przez jedną z fundacji.
Byliśmy na granicy zanim wprowadzono stan wyjątkowy.
Z.B.: CO W TAKIEJ SYTUACJI MOŻECIE
ZROBIĆ? CZY PLANUJECIE KOLEJNE WYJAZDY?
Z.B.: A CZY PRÓBOWALIŚCIE DOJECHAĆ
DO SWOICH MOCODAWCÓW PO JEGO
G.K.: Planów jest wiele, lecz nie chcemy się nimi dzielić.
WPROWADZENIU?
G.K .: Pełnomocnicy występujący przed ETPCz podjęli jedną próbę na podstawie postanowień Tr ybunału . Wsk az ał on w prost , że pełnomocnic y
powinni być na linii granicy i należy umożliwić im rozmowę, a jeśli uchodźcy znajdowaliby się za linią, wówczas należy umożliwić im porozumienie się przez
megafon.
Próba ta zakończyła się pouczeniem udzielonym
przez SG, choć rozpoczęli od chęci wręczenia mandatów
i nie wykonali postanowień Trybunału.
Z.B.: A CO PLANUJECIE DALEJ? JAK CHCECIE
DOTRZEĆ DO SWOICH KLIENTÓW?
G.K.: 16 osób weszło w głąb terytorium Polski (tzn. fizycznie przeszło przez płot), jednak trudno powiedzieć,
czy rzeczywiście przekroczyli granicę, bo część obozowiska
znajduje się po Polskiej stronie, tylko ten płot ustawiono
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Z.B.: A CO MY JAKO ADWOKATURA, JAKO
SPOŁECZNOŚĆ MOŻEMY ZROBIĆ, ABY POMÓC
TYM LUDZIOM?
G.K.: Poza bieżącym zaangażowaniem i wsparciem NGOs,
które działają w strefie czy w jej pobliżu, można edukować,
informować, dlaczego push-backi nie są legalne, a także rozpowszechniać przepisy Konwencji Genewskiej. Poza
tym fundacje nadal zgłaszają ogromne zapotrzebowanie
na pomoc prawną. Na granicy jest bardzo dużo problemów, zarówno uchodźców, jak i ludności miejscowej
z tego terenu, która podlega różnorakim ograniczeniom.
Mamy tam ogromne pole do działania, także na zasadach
komercyjnych.
Z.B.: A DO JAKICH ORGANIZACJI NALEŻAŁOBY
SIĘ ZGŁASZAĆ Z POMOCĄ?
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G.K.: Przede wszystkim do Stowarzyszenia Interwencji
Prawnej, kierowanego przez mec. Małgorzatę Jaźwińską.
Organizacja ta od lat koordynuje taką pomoc i to jest najlepszy punkt wyjścia do zaangażowania się w pomoc.
Z.B.: CZY JEST COŚ, CO BYŚCIE CHCIELI
PAŃSTWO DODAĆ?

ich sytuacja. Nie rozumiem, dlaczego nie można dopuścić
tam PCK, tym bardziej, że na początku sama SG pomagała tym ludziom, problem powstał dopiero kiedy sprawą
zainteresowali się politycy.
Z.B.: A Z JAKIEGO POWODU POLSKA NIE CHCE
POMOCY FRONTEXU?

W.Q.: Powinniśmy zmienić myślenie w kwestii postrzegania inności, jako społeczeństwo mamy taką retorykę,
że wszystko, co inne, jest złe i obawiamy się niebezpieczeństw od tych „obcych”. My mamy obowiązek edukować społeczeństwo, że odmienny kolor skóry czy wyznanie
nie oznacza, że to niesie za sobą jakieś niebezpieczeństwo.

G.K .: Cóż, jesteśmy w sy tuacji, w której wiemy,
że ta agencja jest pozywana za łamanie praw człowieka,
także nie liczyłbym na pomoc Frontexu. Bardziej martwi mnie, że nie dopuszczono wysokiego przedstawiciela
ONZ ds. Uchodźców. Dlatego mam podstawy, aby nie wierzyć rządowi w jego nieweryfikowalną narrację.

Ł.B.: Zgadzając się z przedmówcami, chciałbym, żebyśmy
jako adwokaci i aplikanci dbali o język w zakresie kształtowania naszej zbiorczej świadomości Bardzo mi się nie podoba, kiedy mówimy o tych „nielegalnych” imigrantach.
W myśl Konwencji Genewskiej ucieczka do innego kraju
przez granicę nie stanowi czynu zabronionego. Taki mały
apel – dbajmy o język w tym zakresie.

W.Q.: Dodam też, że nie rozumiem potrzeby wprowadzenia stanu wyjątkowego. Nie dokonano tego w trakcie
pandemii, odbyły się nawet wybory. Teraz został on wprowadzony po to, aby nie dopuścić tam dziennikarzy i NGOs,
a także pełnomocników czy nawet lekarzy.
G.K.: Zwróćcie uwagę, że możemy obejrzeć relację z Afganistanu, a nie wiemy, co dzieje się na naszej granicy.

H.L.: Dodam tylko, żebyśmy pamiętali, że na tej granicy
są ludzie, którzy potrzebują pomocy i jesteśmy zobligowani, Ł.B.: To taka kuriozalna sytuacja, gdy rząd broni się tym,
aby jej udzielić. To nie podlega dyskusji.
że mamy relacje udostępniane przez Straż Graniczną..
Od relacjonowania sytuacji są dziennikarze i o to oni poA.D.: Wydaje mi się, że powinniśmy bardziej współpra- winni ją pokazywać w obiektywny i niezależny od władzy
cować ze SG, mocnej apelować o przestrzeganie prawa sposób.
i przepisów, których nie mogą naruszać. To oni stają naprzeciwko cudzoziemca, który nie zna języka, i podpisuje H.L.: To bardzo przykre, żeo społeczeństwo nie wie,
coś czego nie rozumie, bo tak każe funkcjonariusz.
co się dzieje na granicy, nie ma rzetelnych informacji,
w jakich warunkach te osoby przebywają i ile osób umarło. Jako społeczeństwo jesteśmy odcięci informacji
Z.B.: A JAK WYGLĄDA ZACHOWANIE SG?
w tym zakresie.
A.D.: Nie wiem jak dokładnie wyglądało to w Usnarzu,
bo tam głównie widzieliśmy kordon SG i krzyczeliśmy
przez megafon, więc znajdujący się tam ludzie nie składali
bezpośrednio żadnych wniosków. Ale z mojej perspektywy
wiem, że dokumenty dawane cudzoziemcom do podpisu
były tylko w języku polskim. Nie wiedząc, co podpisują,
ludzie ci zrzekali się prawa do odwołania, co powodowało natychmiastowe wykonywanie tych decyzji. Choć sądy
potem je uchylały to i tak SG wydalała tych ludzi. Ja to niestety widzę często. Adwokaci powinni wpływać na SG,
że ona zawsze musi przestrzegać prawa.
Z.B.: A CZY APEL PANA PREZESA
NRA O UMOŻLIWIENIE WYKONYWANIA
PRACY PRZEZ ADWOKATÓW POPRAWIŁ
COŚ W WASZEJ PRACY?

G.K.: Kończę czytać właśnie książkę o tym, jak traktowano rdzenną ludność w Kanadzie, jak dzieci uciekały
ze szkół, w których były maltretowane, i w trakcie tych
ucieczek zamarzały albo umierały z głodu. To się działo wiele lat temu, a w naszym kraju to się dzieje tu i teraz. Umierają ludzie wywożeni przez SG na jakieś bagna.
Nie dociera to do mnie.
Z.B.: BARDZO WAM DZIĘKUJĘ
ZA ROZMOWĘ I ZA WASZĄ POSTAWĘ,
KTÓRA – TAK JAK MÓWIŁA MEC.
QUADER – TO BYŁ ADWOKACKI OBOWIĄZEK
I CHWAŁA WAM ZA TO, ŻE GO SPEŁNILIŚCIE.

Nazwiska zaangażowanych w sprawę Usnarza:
adw. Mikołaj Pietrzak, adw. Bartosz Obrębski,
adw. Grzegorz Kukowka, adw. Joanna Wędrychowska,
G.K.: Póki co niestety nie, ale wiemy, że tutaj główne zna- adw. Daniel Witko, adw. Małgorzata Jaźwińska, r.pr. Agaczenie ma polityka, a nie prawo.
ta Bzdyń, r.pr. Patrick Radzimierski, apl. adw. Aleksander
M a m w g ł o w i e t a k i o b r a z e k , w k t ó r y m Posłuszny, apl. adw. Helena Lendzion, apl. adw. Wiktoria
nad tymi koczującymi ludźmi krążą chmary much. Quader, apl. adw. Andrzej Dementiy, apl. adw. Łukasz
I dopiero to mi uzmysławia, jak bardzo tragiczna jest Bucki. 
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FOT. ARCHIWUM ORA ŁÓDŹ

3-izbowe szkolenie
wyjazdowe aplikantów
W DNIACH 6 – 8 WRZEŚNIA 2021 ROKU ODBYŁO SIĘ W WIŚLE SZKOLENIE
WYJAZDOWE DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH IZB CZĘSTOCHOWSKO-PIOTRKOWSKIEJ, ŁÓDZKIEJ ORAZ WIELKOPOLSKIEJ.

dr mariusz olężałek
/ adwokat

Organiz atorem prze dmiotowego szkolenia – mającego miejsce
już trzeci raz z rzędu – była Izba Częstochowska-Piotrkowska pod przewodnictwem kierownika szkolenia
aplikantów tejże Izby, adw. Marcina
Karpińskiego, będącego jednocześnie
dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. Pierwsze takie
wspólne szkolenie w 2018 roku zostało
zorganizowane przez Izbę Adwokacką w Łodzi, w Słoku k. Bełchatowa,
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w 2019 roku w Jastrzębiej Górze przez
Izbę Wielkopolską, zaś w zeszłym roku
nie odbyło się ono z uwagi na epidemię COVID-19.
Aplikanci pierwszego roku rozpoczęli zajęcia z apelacji karnej z wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Bartoszem Tiutiunikiem.
Rozwiązywali kazusy i otrzymali
wskazówki, jakie są najczęściej popełniane błędy w konstruowaniu apelacji.
Następnie SSA w Katowicach, Karina
Maksym, zaprezentowała karę łączną/
wyrok łączny z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji i odpowiedzialność
karną związaną z posiadaniem i wprowadzeniem do obrotu dopalaczy. Były
to zajęcia niezwykle istotne, bowiem
zmiany w tej tematyce nastąpiły kilkukrotnie w ciągu ostatnich lat. Następnie adw. dr Mariusz Olężałek omówił
najważniejsze – aktualne orzecznictwo
w sprawach karnych z prawa materialnego i procesowego oraz ostatnie

zmiany w prawie karnym materialnym,
procesowym, wykonawczym i wykroczeniach (w tym dotyczących COVID-19). Zaprezentowano tutaj – powołując się na aktualne piśmiennictwo
oraz orzecznictwo – w szczególności
zmiany wynikające z nowelizacji, która obowiązuje od dnia 22 czerwca
2021 r. Dotyczy ona nowej formuły
udostępniania akt w toku postępowania przygotowawczego stronom,
obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym, a także
zasad dokonywania poręczenia majątkowego oraz wydawania listu żelaznego. Dalej odnośnie do tzw. zmian
covid’owych, oprócz zmian dotyczących 1-osobowych składów w sądach
odwoławczych (o przestępstwa zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności), wskazano zawieszenie biegu
przedawnienia karalności i wykonania
kary, a nadto zasady organizowania
oraz przeprowadzania posiedzenia
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Na zdjęciu od lewej:
adw. Piotr Olszański – wicedziekan ds. finansów
i aplikacji Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi;
adw. Tomasz Jachowicz – dziekan Okręgowej
Rady Adwokackiej w Poznaniu; adw. Przemysław
Rosati – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej;
adw. dr Sylwester Redeł – dziekan Okręgowej
Rady Adwokackiej w Łodzi; adw. Marcin
Karpiński – dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Częstochowie; adw. dr Mariusz Olężałek – członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich,
Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów,
Komisji ds. Interwencji i Praktyki Wykonywania
Zawodu Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej
w Łodzi oraz dziekan Prawa i Administracji Akademii
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
FOT. ARCHIWUM ORA ŁÓDŹ

wstępnego w procesie karnym. Na koniec adw. dr Anna Demenko przedstawiła przestępstwa przeciwko wolności
seksualnej oraz pomocnictwo i podżeganie do przestępstw popełnionych
za granicą.
Kwestię związaną z ochroną wierzyciela, art. 58, 59 k.c. a skarga pauliańska, aplikanci drugiego roku rozpoczęli z dziekanem Okręgowej Rady
w Częstochowie, adw. Marcinem
Karpińskim. Następnie z byłym prezesem Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
SSA dr. Michałem Kłosem, odbyły
się zajęcia przed kolokwium z apelacji cywilnej. Niezmiennie cieszą się
one ogromnym zainteresowaniem
od wielu lat. Wynika to zapewne
nie tylko z faktu, że jest Apelacyjnym
Kierownikiem Szkolenia i Kierownikiem Sekcji Szkolenia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, ale nieprzerwanie
od samego początku prowadzi zajęcia
z zakresu prawa i postępowania cywilnego na aplikacji ogólnej oraz sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a także zajęcia
dla adwokatów, radców prawnych
oraz aplikantów adwokackich i notarialnych, jak również asystentów sę-

dziów. Kolejno adw. dr Mariusz Zelek
przedstawił kompleksowy przegląd zasad odpowiedzialności deliktowej. Kolejno adw. dr hab. Robert Kulski (prof.
UŁ), omówił zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, a SSO w Częstochowie – Iwona Łyszczarz-Witecka – podział majątku dorobkowego
i zniesienie współwłasności.
Trzeci rok aplikacji rozpoczął się
od zajęć ze skargi do WSA, poprowadzonych przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi,
adw. dr. Sylwestra Redeła. Następnie
adw. Bartosz Dzikoński przedstawił zagadnienie zaskarżenia uchwał
spółek prawa handlowego i etyki
adwokackiej – praktycznych aspektów postępowania dyscyplinarnego
na podstawie analizy przypadków.
Kolejno SSA w Łodzi poprowadzili następujące zajęcia: dr Michał
Kłos – warsztatowe z apelacji cywilnej (przygotowujące do końcowego egzaminu zawodowego), a adw.
dr Mariusz Zelek – dotyczące aspektów praktycznych konstruowania
umów, zaś SSA w Katowicach, Karina
Maksym, apelację karną jako zajęcia
warsztatowe.

Pierwszego dnia odbyła się uroczysta kolacja z udziałem wszystkich roczników trzech izb adwokackich, zaś drugiego – grill na świeżym
powietrzu, z widokiem na przepiękne
góry. Oprócz przedstawicieli władz
z poszczególnych izb i oczywiście kierowników szkoleń (w tym zastępców
i opiekunów danego roku), szkolenie
zaszczycił swoją obecnością prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej, adw.
Przemysław Rosati, któremu – pierwszego dnia, kilka minut po północy – odśpiewano „100 lat” z okazji
urodzin.
Wszyscy aplikanci zgodnie wskazali, że takie kilkudniowe wydarzenie to niesamowite przeżycie,
a dla pierwszego i drugiego roku
aplikacji wszystkich trzech izb – była
to możliwość bliższego poznania się
po półtorarocznym niemalże ciągłym
szkoleniu w wersji online. Trzeba
żywić nadzieję, że przyszłoroczne szkolenie odbędzie się zgodnie
z planami we wrześniu – nie tylko
z uwagi na fakt, że jego gospodarzem
będzie ponownie Izba Adwokacka
w Łodzi. 
FOT. ARCHIWUM ORA ŁÓDŹ

Na zdjęciu od lewej:
adw. Bartosz Tiutiunik – wiceprezes Naczelnej
Rady Adwokackiej; adw. Przemysław
Rosati – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej;
adw. dr Sylwester Redeł – dziekan Okręgowej
Rady Adwokackiej w Łodzi.
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A jednak został ślad
ROZMOWA Z CEZARYM ŁAZAREWICZEM,
AUTOREM REPORTAŻU HISTORYCZNEGO „ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW”,
LAUREATEM NAGRODY NIKE W 2017 ROKU.

Cezary Łazarewicz, reporter, lat 56, urodził się w Darłowie. Publikował w Ucho, Rewers, Gazeta Wyborcza, Przekrój, Polityka,
Newsweek. Napisał kilka książek, z których „Żeby nie było śladów. Sprawa Grzehorza Przemyka” została ostatnio sfilmowana.
Laureat nagrody Nike i nagrody im. Oskara Haleckiego za najlepszą historyczną książkę roku.
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FOT. KRZYSZTOF WALOSZCZYK

rozmawiała:

katarzyna piotrowska-mańko
/ adwokat, mediator,
redaktor naczelna KRONIKI

Książkę „Żeby nie było śladów” Cezarego Łazarewicza polecam wszystkim. Adwokatom, którzy interesują się dziennikarstwem, polecam ją jako świetną szkołę
pisania i celebrowania szczegółów, zbierania detali i składania ich niczym obraz
z puzzli. Tym, którzy szukają osobowości adwokackich – polecam ją ze względu
na postać adw. Macieja Bednarkiewicza, jako adwokata, który nie miał wątpliwości, po której stronie stanąć i jak się zachować by być przyzwoitym, by być dobrym adwokatem. Wszystkim polecam książkę jako opowieść o sile mediów,
o sile prasy jako czwartej władzy w świecie systemów, w których władza myśli,
że wolno jej wszystko, że wolno jej łamać ludzi uruchamiając machinę kłamstwa
i propagandy. Książkę tę polecam szczególnie dziś, kilka dni po uchwaleniu
przez Sejm tzw. LexTVN – regulacji eliminującej z rynku mediów w Polsce
amerykańskiej sieci Discovery. Bez wolnych mediów, myśl choćby najtrwalsza
i najmocniejsza, nie będzie miała siły istnienia i siły przebicia.
K.P.-M.: CEZARY, JESTEŚ LAUREATEM NAGRODY NIKE ZA REPORTAŻ
HISTORYCZNY „ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW” W ROKU 2017 R.
CZTERY LATA POWSTAWAŁ TEŻ FILM JANA P. MATUSZYŃSKIEGO
POD TYM SAMYM TYTUŁEM. JAK DŁUGO PISAŁEŚ KSIĄŻKĘ?
C.Ł.: Zacząłem pisać w 2013 r. a książka wyszła w 2016 r. Przejrzałem i zapoznałem się z mnóstwem dokumentów. To tak jakby adwokat miał do przeczytania
sto a nawet sto pięćdziesięciu tomów akt. Trzeba to było zebrać, pogrupować
i wreszcie wymyślić jakąś opowieść o tym, przy czym myślę, że mam gorzej
niż adwokaci, bo bazuję nie tylko na aktach.
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K.P.-M.: ZACZĄŁEŚ JEDNAK OD ANALIZY AKT?
C.Ł.: Początkowo miał to być tylko artykuł. Jechałem autem i słuchałem sanitariusza Michała Wysockiego który
opowiadał w radiu, jak go aresztowali, złamali i kazali
wziąć na siebie winę za pobicie Przemyka, a zbliżała się
trzydziesta rocznica jego śmierci. Pomyślałem, że pójdę
do Wysockiego i porozmawiam, jak było. Ale wcześniej
poszedłem do IPN i znalazłem tam dokumenty z archiwum
generała Czesława Kiszczaka, a tam dwie naukowe analizy, jak tę sprawę zamieść pod dywan. To mnie natchnęło.
I tak powstał sam artykuł. Żeby zacząć pisać książkę, rozpocząłem od analizy akt w sądzie. Sprawa śmierci Grzegorza Przemyka ma jakieś czterdzieści pięć tomów. Zaczęła
się w 1983 r., a skończyła w 2010 r. – umorzeniem.

K.P.-M.: JAK SIĘ PISZE REPORTAŻ?
C.Ł.: Dla mnie pisanie reportażu to trochę jak układanie
puzzli. Mam niesamowitą satysfakcję, gdy uda mi się odtworzyć dzień sprzed czterdziestu lat. Z mojego reporterskiego punktu widzenia najlepiej przesłuchiwała milicja.
Są jak odkurzacz – notują szystko, bo nie widzą, co się
przyda na dalszym etapie śledztwa.
K.P.-M.: NA POCZĄTKU PROCESU SADOWSKA
SKŁADA OŚWIADCZENIE, ŻE NIE BĘDZIE BRAŁA
UDZIAŁU W SPRAWIE JAKO OSKARŻYCIEL
POSIŁKOWY. CZY NA SALI BYŁ OJCIEC
GRZEGORZA PRZEMYKA? CZY BRAŁ UDZIAŁ
W PROCESIE?

C.Ł.: Na filmie sąd odczytuje oświadczenie Sadowskiej
publiczności, w rzeczywistości, zostało one tylko dołączone do akt. Sadowska jego kopie rozdała w sądzie
C.Ł.: Nie. Żadnych. Poza tym, że musiałem siedzieć kilku dziennikarzom i zostało we fragmentach przedruw czytelni i przeglądać kartka po kartce. Zgodę na ko- kowane w prasie podziemnej. Co ciekawe – ono tropiowanie także dostałem bez problemu. Trudniej było chę różni się od tego, które znajduje się w akw IPN – bo tam toczyło śledztwo w sprawie matactw tach, może dlatego, że było wielokrotnie przepisywane
w śledztwie. To kolejne osiemdziesiąt obszernych tomów. na maszynie.
Nie wiem, czy ojciec Przemyka brał udział w pierwszym
procesie, ale na pewno nie był oskarżycielem posiłkowym.
K.P.-M.: TO POD JAKIM KĄTEM AKTA CZYTA
Jego postać w latach osiemdziesiątych została pominięta
ADWOKAT WIEM, ALE CIEKAWI MNIE
w całej tej historii. On pojawia się dopiero w latach 90’
JAK CZYTA JE REPORTER?
aż do skargi do ETPCz z powodu złamania Konwencji
(prawo do rzetelnego procesu sądowego).
C.Ł.: Zakładam, że adwokat zeznania, które nie mają znaczenia dla sprawy, od razu rozpoznaje i odsiewa. Dla reportera w zeznaniach, które mogą nie mieć znaczenia dla adK.P.-M.: DLACZEGO POSTAĆ OJCA PRZEMYKA
wokata jest zawsze coś ciekawego. Nawet jest ciekawiej,
JEST TAK MAŁO WIDOCZNA?
gdy ktoś mówi nie na temat.
Bo w latach 80’ on jako ojciec Przemyka był mało eksponowany. To było trochę tak jakby Sadowska dokonała dzieK.P.-M.: DLACZEGO?
worództwa. On został praktycznie wymazany z tej historii.
Ona była symbolem matki Polki, a on na dalszym planie.
C.Ł.: Gdy sąd lub prokurator świadka, ma on opowiadać To było bardzo symboliczne – gdy po wyjściu z kościoo zbrodni. Świadek często jednak opowiada o wszystkim ła idzie z synem Michałem za trumną, ale gdzieś się gubi
co zapamiętał. Na przykład o tym, że Sadowska kładła za- i nie dociera już na grób na Powązkach.
wsze klucz na liczniku elektrycznym. Dla sprawy nie miało
to szczególnego znaczenia, a przecież pokazywało jej naturę. Dla reportera ma to ogromne znaczenie. Ludzie móK.P.-M.: SKĄD WYNIKA LICZBA KILKADZIESIĄT
wili o wszystkim. Prokurator pewnie wcale nie powinien
TYSIĘCY OSÓB NA POGRZEBIE PRZEMYKA?
tego notować, ale spisywano wszystko. Jeden ze świadCZY RZECZYWIŚCIE TYLE LUDZI SZŁO ULICAMI
ków, na przykład, mówił o tym, jak Przemyk był ubrany.
WARSZAWY?
To jest ogromnie ciekawe. Przecież gdybym zapytał kogoś
po czterdziestu latach, jak tego dnia był ubrany Przemyk, C.Ł.: Dla władzy było tam dziesięć tysięcy. A dla koresponnie ma szans, aby ktokolwiek to pamiętał.
dentów zagranicznych sześćdziesiąt. Nikt tych ludzi nie liNajlepsze są kobiety. Pamiętają niezliczoną ilość szcze- czył, a władzy zależało by było ich jak najmniej.
gółów. Opis procesu sądowego mam dzięki kobietom z KoWiktor Woroszylski zapisał w dzienniku, że plac przed
mitetu Helsińskiego. Przemyciły na salę magnetofon i spisy- kościołem był całkiem wypełniony. Młodzież uciekała
wały stenograficznie całe rozprawy, dodając takie szczegóły, ze szkół i by do tego nie dopuścić zamykano je na klucz.
że np. Denkiewicz (oskarżony milicjant) ma fikuśnie wyPrzyjechałem do Warszawy w czerwcu 1983 r. i pagoloną brodę. Żaden facet by na to nie zwrócił uwagi. Albo miętam krzyż z kwiatów i zatknięte tam ulotki. Robiło
że Wysocki ma koszulę w kolorze szafirowym. Mnóstwo to ogromne wrażenie. Wszystko to było świeże. Ludzie
takich szczegółów jest w tych ich relacjach. Dlatego zezna- pamiętali. Panowała ogólna złość, że chłopaka zatrzymali,
nia bezpośrednich świadków są dla reportera skarbem.
śmiertelnie pobili a winę zrzucono na kogoś innego. Wtedy
K.P.-M.: MIAŁEŚ JAKIEŚ PROBLEMY Z DOSTĘPEM
DO AKT?
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oczywiście nie wiedziałem, że zrzucono na kogoś innego. do niego i przeprosiłem, jeśli naruszyłem w książce jego
Żyłem wtedy w przeświadczeniu, że zaraz tych zomowców prywatność. – Będziesz się pan przd prokuratorem tłumazamkną i zostaną ukarani.
czył – odpowiedział. I to zakończyło rozmowę.
K.P.-M.: NAPRAWDĘ LUDZIE TAK MYŚLELI?
C.Ł.: Nie miałem wątpliwości. Ale ja słuchałem tylko Wolnej Europy i czytałem „bibułę”. Sprawa rozniosła się dość
szybko. Niebawem wiadomo już było, że na komisariacie
doszło do śmiertelnego pobicia, wiadomo, że był główny świadek. W zasadzie wszystko było jasne jak słońce.
Do końca roku szkolnego toczyliśmy dysputy z nauczycielami, jak to jest możliwe, że zomowcy biją ludzi i uchodzi im to bezkarnie. A po wakacjach dowiedzieliśmy się,
że to sanitariusze mogli pobić Przemyka.
K.P.-M.: JAK PRZEDSTAWIANA BYŁA
SADOWSKA W MATERIAŁACH SB?
CZY W SPOSÓB TYPOWY DLA PROPAGANDY?
C.Ł.: Pijaczka, alkoholiczna, nieodpowiedzialna, niezrównoważona psychicznie, źle wychowująca dziecko.
To był także pomysł na zrzucenie winy na nią. Zabranie
go z pogotowia miało spowodować śmierć, bo przecież
Grzegorz Przemyk miał być przewieziony do szpitala. Tyle
tylko, że to miał być szpital psychiatryczny. Ale tego nigdzie
nie mówiono.
Obraz Sadowskiej władza powielała w biuletynach informacyjnych Komitetu Centralnego rozsyłanych do Komitetów Wojewódzkich, do lektorów partyjnych, a potem niżej
do Komitetów Gminnych. Jasno z nich wynika, że poetka jest wrogiem socjalizmu, podejrzany politycznie dom,
wychowująca samotnie syna. W domu jest dużo alkoholu
i nie wiadomo, czy narkotyki.
K.P.-M.: TO TAKI ZABIEG CZARNEGO
PR. DZISIAJ TAK TO NAZYWAMY.
C.Ł.: Wtedy to się nazywało propaganda. To dość typowy zabieg niszczenia autorytetu i przedstawiania kogoś
w bardzo negatywnym świetle. Nic oryginalnego. Gdyby
Kiszczak miał wówczas do dyspozycji kilka dzisiejszych
agencji od czarnego PR i Jacka Kurskiego to by pewniej
lepiej to robił. Zbudowano by jednolity przekaz, a wtedy
próbowano zbudować narrację, ale bardziej na potrzeby
wewnętrzne by zacieśnić szeregi partyjne.
K.P.-M.: CZY UDAŁO CI SIĘ POROZMAWIAĆ
Z CEZARYM F. (FILMOWYM JURKIEM
POPIELEM)?
C.Ł.: Nie. Na początku lat dziewięćdziesiątych rozmawiali z nim moi koldzy z redakcji – Jurek Jachowicz i Wojtek Tochman. Mnie się – dwadzieścia lat później – to się
nie udało. Spotkałem go tylko raz, już po wydaniu książki
na przesłuchaniu u prokuratora, gdy złożył zawiadomienie, że IPN wbrew prawu udostępnił mi akta. Podszedłem

K.P.-M.: A MECENAS MACIEJ BEDNARKIEWICZ,
CO Z NIM, JAK JEGO PAN POSTRZEGA?
C.Ł.: Dostał rykoszetem. To było tak – dezerter z ZOMO
szukając pomocy trafił do kościoła św. Marcina, gdzie dyżury miała Sadowska. Powiedział, że potrzebuje pomocy.
Sadowska wysłała go do Bednarkiewicza i rzeczywiście
Bednarkiewicz miał z nim kontakt. Gdy zginął Przemyk
opozycja liczyła, że dezerter pomoże dotrzeć do innych
ZOMOwców, którzy coś widzą. Miał załatwić krótkofalówkę do podsłuchu ZOMO. Z tych podchodów jednak
nic nie wychodzi, bo zostaje szybko aresztowany i na przesłuchaniach opowiada wszystko z największymi, nawet intymnymi, szczegółami.
Nie znam odpowiedzi na pytanie czy go tam podstawili,
czy raczej złamali. Odnalazłem go niedawno – jest biznesmenem i dobrze mu się wiedzie. Ale jak go o to zapytałem,
powiedział, że nic już nie pamięta.
Bednarkiewicza w lipcu 1983 r. zaczęto szantażować
tym zeznaniami tego człowieka. Mecenas zażądał dowodów i sprawa na pół roku się rozmyła. Aresztowali go dopiero w styczniu 1984 r. i ten upływ czasu może wskazywać
na to, że jednak tego człowieka złamano. Dla Bednarkiewicza cała ta sytuacja była kompletnym zaskoczeniem.
Bezpieka wchodziła do niego do domu i do kancelarii,
przetrząsali dokumenty. SB cały czas się obawiało, że Bednarkiewicz ma jakąś tajną bombę, którą wyciągnie na procesie. Chodziły słuchy, że miał zeznania jakiegoś „nawróconego” zomowca, który opowiedział, jak było. Nigdy
do tego nie dotarłem. Sądzę, że to była plotka i myślenie
życzeniowe. Na pewno Bednarkiewicz miał pierwsze zeznania Cezarego F. On go pierwszy przesłuchał. Ale mnie
powiedział, że zeznania się nie zachowały.
K.P.-M.: TE ZEZNANIA NIE BYŁY WIĘC
DOWODEM W SPRAWIE?
C.Ł.: Nie. Gdyby były to moim zdaniem znajdowałyby się
w aktach.
Bednarkiewicz został aresztowany i wypuszczony dopiero po zakończeniu sprawy. A dokładniej po ogłoszeniu wyroku. Jak myślisz, dlaczego? Przecież już nie pełnił roli w procesie, skoro Sadowska nie była oskarżycielem
posiłkowym?
Bednarkiewicza celowo trzymali do końca procesu, nawet przetrzymali go tuz przed wyjściem za bramę, ponieważ sąd wznowił niespodziewanie przewód sądowy. Bali
się, że jeśli go wypuszczą „za wcześnie” może tę swoją „tajną bombę” której się obawiali wyciągnie.
Mec. Bednarkiewicz nie miał jednak nic, żadnego
asa w rękawie, ale bezpieka się bała. A jego aresztowanie
zadziałało dodatkowo jako doskonały efekt psychologiczny.
Wysocki mówił – skoro można aresztować kogoś takiego
jak Bednarkierwicz to co można zrobić z innymi, zwykłymi
ludźmi.
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FOT. KRZYSZTOF WALOSZCZYK

K.P.-M.: NIE MIAŁEŚ OBAW, ŻE SADOWSKA
JEST POSTACIĄ REPREZENTUJĄCĄ TEN ODŁAM
SOLIDARNOŚCI, KTÓRY SIĘ TROCHĘ
ZDEWALUOWAŁ?
C.Ł.: Nie. Polityka w ogóle mnie nie interesowała. To była
ludzka tragedia i osoba zupełnie zapomniana, gdy zacząłem opisywać tę historię. Dla mnie wyzwaniem było,
żeby w ogóle odtworzyć jej życie. Wiele osób, po prostu,
już jej nie pamiętało. Z dzienników Woroszylskiego dowiedziałem się np. że na spotkaniu po śmierci Przemyka
był w jej mieszkaniu Jacek Fedorowicz, który tam był i który nalegał by znalźć korespondentów zagranicznych, którzy
to opiszą. Nic nie pamiętam – powiedział, gdy zadzwoniłem po 30 latach.
K.P.-M.: A KAROL MAŁCURZYŃSKI? TO DOŚĆ
ZNANA POSTAĆ. PRACOWAŁ WÓWCZAS
DLA BBC? TO ON PRZEKAZAŁ PIERWSZĄ
INFORMACJĘ O ŚMIERCI PRZEMYKA DO BBC?
C.Ł.: Bieta Ficowska – przyjaciółka Sadowskiej – zadzwoniła do Małcurzyńskiego, który w nocy razem z korespondentem z BBC Kevinem Ruane przyszli pod mieszkanie
Sadowskiej. Gdy rozmawiałem o tym z Małcurzyńskim,
miał jeszcze wtedy kontakt ze swoim byłym szefem. Podpytywałem go o szczegóły. Prawda jest taka, że dzięki niemu
też udało się odtworzyć kilka godzin z tego dnia.
Rola Małcurzyńskiego i Ruane jest kluczowa.
To BBC nadaje pierwszą informację.
W kontekście roli mediów jest to dla mnie kluczowy
moment tej całej historii. Fakt poinformowania świata
na drugi dzień rano, że milicja w Warszawie na komisariacie zamordowała maturzystę, spowodował, że sprawa
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w ogóle zaistniała. Inaczej nikt by się nie dowiedział nigdy kim był Przemyk i milicjanci na Jazuickiej, a przede
wszystkim nikt by nie wiedział o tym, jak wiele władza jest
w stanie „zainwestować” w tuszowanie swoich poczynań.
Odwrotnie niż teraz, bo teraz władza jest kompletnie
niewrażliwa na to co piszą za granicą. Wtedy zainteresowanie świata było czymś niezwykle ważnym. News o Przemyku przebił się do mediów światowych. Naszej władzy było
to bardzo nie na rękę, ponieważ miał przyjechać papież
i propaganda normalizacji działa, a tu news o Przemyku
łamie przekaz, który jest szykowany.
K.P.-M.: CO MYŚLISZ O TWIERDZENIU
PROKURATORA RUSKA, KTÓRY NA SPOTKANIU
Z GEN. KISZCZAKIEM, OCENIAJĄC SYTUACJĘ
ESKALACJI TEMATU GRZEGORZA PRZEMYKA
MÓWI: „SAMI GO STWORZYLIŚCIE”?
C.Ł.: To prawda. Trafili na niebywały zbieg okoliczności.
Po pierwsze byli świadkowie, a w zasadzie dwóch – jeden
widział, drugi słyszał. Druga sprawa to środowisko, z jakiego wywodził się Przemyk. Sadowska była przecież mocno
osadzona w środowisku opozycyjnym. W sprawę zaangażowali się natychmiast ludzie medialnie bardzo wpływowi.
Mieli kontakty z korespondentami zagranicznymi. Ich informacja mogła natychmiast zostać pokazana na zewnątrz,
w Europie, na świecie.
Dziś, gdyby władza chciała taką sytuację zażegnać, sprawę dostałaby jakaś agencja PR. W pierwszej kolejności
wymyślono by przekaz. A przekaz powstał bardzo szybko
i to na wielu płaszczyznach – prasa podziemna, radio Wolna Europa – że jest to zemsta za opozycyjną działalność
matki. Moim zdaniem to nie jest prawda. Pobicie Przemyka było przypadkiem. Kiszczak był wówczas osobą obcą
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w MSW. Nam się dziś wydaje, że to był bardzo przebiegły
i wszechwładny człowiek. Ale on w latach 80’ był tam całkiem nowy. Musiał polegać na osobach, które były stamtąd.
Pojawiały się pomysły, aby jednak osądził ZOMO’wców,
ale generał Józef Bejm (ówczesny szef milicji) mówi, że „nawet guzika nie odda”. I tak powstała wersja, że Przemyka
pobili sanitariusze.
K.P.-M.: Z PUNKTU WIDZENIA WŁADZY
TO BYŁ JEDNAK CHYBA BŁĄD?
C.Ł.: Oczywiście. To jest sprawa, która ostatecznie złamała
karierę Kiszczakowi. Kiszczak miał ambicje. W 1990 roku
w lipcu za sprawę Przemyka został odsunięty. Znalazły
się dokumenty sprawy Przemyka i widać, że brał udział
w manipulacji. Tadeusz Mazowiecki i Waldemar Kuczyński
przeprowadzili z nim wówczas rozmowę i musiał odejść,
a rok wcześniej był kandydatem na premiera. Wierzył,
że ta gra się jeszcze toczy, ale dla niego już się skończyła.
Zasługą historii jest to, że do nazwiska Kiszczak już zawsze
będzie dopisane – „fałszował sprawę Przemyka”.
Koncepcja mec. Bednarkiewicza na sprawę była bardzo
ciekawa. Nie – usiłowanie zabójstwa tylko nieudzielenie
pomocy.
Tak, ale to był jego pomysł z lat 90’ a nie z 80’. Wówczas
nie mógł nic zrobić. Myślę, że to była głęboka mądrość.
Gdyby prokuratura przyjęła ten punkt widzenia to złamaliby solidarność branżową i sprawa zostałaby wyjaśniona.
A solidarność milicji była imponująca. W latach 90’ opowiadali cały czas to samo. Przemyk wznosił okrzyki karate,
nikt go nie pobił, nic nie widzieli, nic nie słyszeli. W zasadzie nie wiadomo co się tam działo. Było ich tam dwunastu
albo trzynastu. Oni wszyscy brali udział w fikcyjnej wizji
lokalnej, zorganizowanej przed prawdziwą wizją lokalną
sądową. Była po to by się „nie posypali”, gdy przyjdzie
prokurator.
A co z Denkiewiczem? Czy rzeczywiście był najbardziej
winny? Jako jedyny z MO został skazany.
Arkadiusz Denkiewicz nie bił. Miał wtedy dyżur.
I to on powiedział „bijcie tak, żeby nie było śladów”.
To usłyszał Cezary F. i to powtórzył Grzegorz Przemyk
matce. I za to był skazany. Za nakłanianie do bicia. Ale dopiero w 1997 roku.
K.P.-M.: DENKIEWICZ ODSIEDZIAŁ PRAWDA?
C.Ł.: Tak odsiedział.
K.P.-M.: CZY ON Z TOBĄ ROZMAWIAŁ?
C.Ł.: Nie. Nikt z nich nie chciał ze mną rozmawiać. Odezwała się do mnie córka Denkiewicza, ponieważ w moim
tekście był błąd. Napisałem, że on nie siedział. Z akt bowiem wynikało, że ciągle przedstawiał zwolnienia lekarskie,
że był w depresji. Jak się czytało jego zeznania to jakby
był w innymi świecie – nie pamiętał czy pracował w milicji, nazwisko Przemyk nic mu nie mówiło. Nie wiadomo
czy to był cynizm, czy stres. Pamiętajmy, że ci milicjanci

praktycznie całe lata 90 spędzili na ławie oskarżonych. Później w 2005 trafił ostatecznie do więzienia. Odsiedział 2 lata.
To był jego cały wyrok.
Tak naprawdę to była sprawa, która mogła zdarzyć się
i dzieje się wszędzie. Do policji na całym świecie trafiają sadyści. Problem polegał na zaangażowaniu władzy. Państwo
i partia gotowa była zaangażować tysiące ludzi, aby zmanipulować rzeczywistość. Kiedy pisałem książkę zdałem
sobie sprawę, że to jest książka o wiecznych mechanizmach
władzy.
K.P.-M.: TA HISTORIA JEST NIESTETY
UNIWERSALNA?
C.Ł.: Okazuje się, że tak. Od 2015 r. roku widać, że propaganda, czy to w stanie wojennym, czy w IV RP działa
podobnie. Upatruje się wroga i oczernia. Tam ich wrogiem
byli sanitariusze, których należało zniszczyć i odebrać
im wiarygodność, a dziś są sędziowie i wymiar sprawiedliwości, ludzie, których należy obrazić, pozbawić autorytetu.
K.P.-M.: WIADOMO, ŻE DZIŚ DZIEJĄ
SIĘ TEŻ TAKIE RZECZY. SPRAWA IGORA
STACHOWIAKA JEST TEGO NAJLEPSZYM
PRZYKŁADEM. NIE TYLKO SAMEJ SYTUACJI
SADYZMU POLICJI, ALE MANIPULACJI FAKTAMI
I UKRYWANIEM PRAWDY. WRACAMY WIĘC
DO PYTANIA O ROLĘ MEDIÓW I DZIENNIKARZY.
JAK WAŻNA TO ROLA?
C.Ł.: Gdyby Wojciech Bojanowski nie zrobił reportażu
i nie pokazał rażenia prądem chłopaka we Wrocławiu, pies
z kulawą nogą by się nie dowiedział. Obraz mówi więcej
niż słowo. Nie wiem, jak głęboko sprawa sięga we Wrocławiu. Dowiemy się tego dopiero jak PIS straci władzę,
jak znajdą się ludzie, którzy będą chcieli coś powiedzieć.
Widać, że ta władza na dużo pozwala. Pozwala bić pałkami teleskopowymi. Nie słyszałem, żeby premier wystąpił
po licznych przypadkach śmierci i pobić, że będą badać
każdą sprawę i że żelazna ręka sprawiedliwości zadba
o to aby winni byli ukarani.
K.P.-M.: A MOŻE DLATEGO, ŻE SĄ MĄDRZEJSI,
ŻE NIE CHCĄ PRZENOSIĆ TAKICH SYTUACJI
NA POZIOM WŁADZY?
C.Ł.: Władza jest od tego by wyznaczać granice swoim podwładnym. Nie pamiętam, żeby w sprawie pobić
na komisariatach poszedł jakiś jasny sygnał ze strony
ministra czy premiera, że zostały przekroczone granice. Trzeba zwrócić uwagę jeszcze na jeden istotny
element. Tak było też z Przemykiem – wszyscy którzy giną na komisariatach to są pijacy, narkomanii
i ludzie spod ciemnej gwiazdy. Mechanizm jest zawsze
ten sam.
I tu jest rola dla adwokatów i dziennikarzy. Żeby przebić
się przez te propagandowe kłamstwa i pokazać prawdziwy
obraz człowieka, który jest przecież ofiarą. 
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Bareja by tego
nie wymyślił
JEST TAKIE POWIEDZENIE: „BAREJA BY TEGO NIE WYMYŚLIŁ”.
UŻYWAMY GO, KIEDY WIDZIMY KOMPLETNY ABSURD, NONSENS
CZY GŁUPOTĘ, NAJCZĘŚCIEJ BĘDĄCE WYNIKIEM TAKIEJ LUB INNEJ
AKTYWNOŚCI WŁADZY PUBLICZNEJ. ŻYCIE CO PEWIEN CZAS
PRZYNOSI NAM KOLEJNE BAREIZMY, A MY SIĘ Z NICH ŚMIEJEMY,
DZIWIĄC SIĘ JEDNOCZEŚNIE, ŻE KTOŚ NA COŚ TAKIEGO WPADŁ
I MU SIĘ PRZY TYM WYDAJE, ŻE WYSZŁO POWAŻNIE.

piotr paduszyński
/ adwokat, członek ORA w Łodzi,
przewodniczący Komisji Doskonalenia
Zawodowego ORA w Łodzi

Ostatnie dni przyniosły kolejne kuriozum. Otóż grupa pięciorga beneficjentów PiS w sądzie konstytucyjnym, przez
złośliwych nazywanym od imienia i nazwiska jego pani prezes lubo też od pewnej jej aktywności w życiu prywatnym,
wpadła na pomysł, by bez ogródek
stwierdzić, że Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem, tak jak tego wymaga uznany przez nich za niekonstytucyjny przepis art. 6 ust. 1 Europejskiej
Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wartości, czyli nie jest
sądem niezawisłym i bezstronnym.
Przy czym co istotne – nikt nie kwestionuje mandatu sędziowskiego tychże orzeczników i w pełni są władni
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orzekać jako sąd konstytucyjny, tyle
że sami w swoim werdykcie stwierdzili,
że sądem nie są.
Ci orzecznicy podpisali się bowiem
pod twierdzeniem, że art. 6 ust. 1 owej
Konwencji w zakresie, w jakim pojęcie sądu zostało użyte w tym przepisie, jest niezgodny z art. 173 w związku
z art. 10 ust. 2, art. 175 ust. 1 i art. 8 ust.
1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Po czym dodali, że ich zdaniem
art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze tej konwencji w zakresie, w jakim przyznaje
Europejskiemu Trybunałowi Praw
Człowieka kompetencję do oceny
legalności wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jest niezgodny z art. 194 ust. 1 w związku z art. 8
ust. 1 konstytucji. Czyli innymi słowy
w ich opinii sądy europejskie nie mogą
się wypowiadać (przynajmniej w zgodzie z polską konstytucją interpretowaną ich orzeczeniem) co do tego,
czy m.in. ich kolega M. Muszyński,
bo tak naprawdę to o niego chodzi
w całej tej, jak niektórzy twierdzą,
awanturze lub ustawce, jak mówią
inni, jest sędzią w rozumieniu europejskim, czy też tylko tak go nazwali
przedstawiciele partii aktualnie rządzącej i Prezydent RP?

W konsekwencji na tle sentencji
ich werdyktu ( jakby nie była dalej uzasadniana, to w pamięć powszechną zapadnie tylko teza w niej
zawarta, a nie uzasadnienie), skoro tr ybunał, w któr ym orzekają,
to nie sąd, to chyba sami nie powinni
się uważać za sędziów, mimo że konstytucja właśnie takiego miana wobec
nich używa.
W e f e k c i e m a my m i s z m a s z
i p om i e sz a n i e z p o p ląt a n i e m
oraz przepiękne w swych prostocie, jak i nonsensie autookreślenie,
że przecież my nie jesteśmy sądem
i nie można badać, czy jesteśmy sędziami,
a przynajmniej sędziami niezawisłymi
i bezstronnymi, jak sędziów definiuje
konwencja.
Tylko że jeżeli Tr ybunał Konstytucyjny nie jest sądem niezawisłym i bezstronnym, jakimi powinni być również jego sędziowie,
tak jak tego chce art. 6 ust. 1 konwencji wspomnianej na wstępie,
a do tego, nikt nie ma prawa oceniać, czy są oni sędziami, czy nimi
nie są, to rodzą się pytania, czym
tenże trybunał jest i kim są oni?
Ale to już temat na zupełnie inny
artykuł. 
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