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Uchwała
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 25 listopada 2006 r.
Naczelna Rada Adwokacka z niepokojem obserwuje prace nad rządowym projektem nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa, które
zmierzają do ograniczenia odrębności i niezależności władzy sądowniczej.
Szczególne obawy budzą propozycje nowych uprawnień ministra sprawiedliwości, które
bezpośrednio zagrażają niezawisłości sędziowskiej.
Naczelna Rada Adwokacka przypomina, że niezawisłość sędziowska istnieje tylko wtedy,
kiedy władza sądownicza jest niezależna od władzy ustawodawczej, a zwłaszcza od władzy
wykonawczej. Jeśli się taka zależność pojawia – niezawisłość sądów i sędziów przestaje istnieć, co bezpośrednio zagraża obywatelom.
Naczelna Rada Adwokacka solidaryzuje się z Krajową Radą Sądownictwa oraz środowiskiem sędziowskim w działaniach mających na celu zapobieżenie zagrożeniom.
Palestra polska potwierdza przekonanie, że rzeczywista, nienaruszalna przez ustawodawcę, niezależność sędziowska jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej.
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Trzeba mieć wizję...
z Krzysztofem Józefowiczem, Sędzią Sądu
Apelacyjnego w Szczecinie, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości rozmawia adw. Roman Ossowski

Roman Ossowski: Co Pana sprowadza do Szczecina?
Krzysztof Józefowicz: Po pierwsze stęskniłem się za Szczecinem.
Jestem nadal sędzią Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Mam tu wielu kolegów i przyjaciół, ale to nie jest tylko
spotkanie prywatne; moja wizyta ma
charakter służbowy. Skorzystałem
z zaproszenia Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie i wziąłem udział
w zgromadzeniu sędziów po to, aby im
przedstawić ogólne założenia reformy
wymiaru sprawiedliwości. Dużo się na
ten temat pisze - często rzeczy nieprawdziwe, dlatego m.in. przyjechałem, aby
powiedzieć sędziom, czego naprawdę
mogą się spodziewać w przyszłości.
A po drugie przyjechałem oznajmić,
że jako jeden z priorytetów uznaliśmy
podział sądu rejonowego w Szczecinie
na dwa nowe sądy oraz, że z dniem
1 stycznia 2007 roku powstanie w Sądzie Rejonowym Wydział Rejestru Zastawów.
R.O. Przygotowując się do wywiadu, znalazłem jedynie notkę, że zajmuje Pan stanowisko podsekretarza stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale
trudno mi było dociec, czym konkretnym się Pan zajmuje.
K.J. Sprawuję nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem sądownictwa
powszechnego, czyli zajmuję się sprawami kadrowymi oraz nadzorem. Ponadto zajmuję się wszelkiego rodzaju

aplikacjami. W zakresie reformy wymiaru sprawiedliwości zajmuję się tym
wszystkim, co jest związane z prawem
cywilnym, zarówno materialnym, jak
i procesowym.
R.O. Proszę powiedzieć, jak sądownictwo okręgu szczecińskiego prezentuje się na tle kraju?
K.J. Myślę, że trzeba oceniać sytuację z pewnej perspektywy. Gdyby
wziąć pod uwagę aktualne wskaźniki
czasu trwania postępowania, to ocena
na tle kraju nie byłaby bardzo dobra,
natomiast gdy się weźmie pod uwagę zaszłości, gdy się porówna wyniki
sądownictwa szczecińskiego sprzed
roku, dwóch lat, to postęp jest tutaj bardzo istotny i to w wielu przypadkach.
R.O. Powiedział Pan, że zapoznał
Pan sędziów z założeniami reformy,
a czy inni uczestnicy wymiaru sprawiedliwości są w stanie dotrzeć do
tych założeń?
K.J. Tak, to jest trudne pytanie. Myślę, że jest za mało dyskusji publicznej
na temat zmian w wymiarze sprawiedliwości, nie tylko w sądownictwie, ale
również dotyczących grup zawodowych, tych wszystkich, którzy współtworzą wymiar sprawiedliwości; przecież pewne projekty ustaw zostały już
przesłane do parlamentu, z tego co się
dowiedziałem, w ramach prac parlamentarnych taka debata ma się odbyć,
jeśli chodzi o ustawy dotyczące innych
grup zawodowych. Natomiast ja chcę

rozpocząć bardzo poważną debatę
wszystkich środowisk prawniczych
- praktyków i teoretyków prawa - odnośnie tego czy należy uchwalić nowy
kodeks cywilny, czy też - zmieniać aktualny? Wydaje się, że sytuacja dojrzała do takiej poważnej dyskusji całego
środowiska prawniczego.
R.O. Proszę powiedzieć, która dziedzina, według Pana, wymaga najbardziej radykalnych zmian, jeśli chodzi
o funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości?
K.J. Dwie kwestie: po pierwsze
w Polsce sędzia zajmuje się wieloma
sprawami. Podejmuje decyzje w wielu
kwestiach, w których decyzji nie powinien podejmować. Sędzia powinien
zajmować się tylko wyrokowaniem.
I tak jest w większości państw europejskich, natomiast u nas tak się nie
dzieje. Dlatego za swój priorytet uznaję, aby wszelkie możliwe czynności,
których sędzia wykonywać nie musi,
gdyż nie są one sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości, wykonywali albo
referendarze sądowi, albo asystenci
sędziego. Naszym priorytetem jest, aby
każdy sędzia korzystał z pomocy fachowego prawnika, asystenta sędziego
i konsekwentnie do tego dążymy. Do
2005 roku w Polsce funkcjonowało 800
etatów asystentów, w tym roku podwoiliśmy tę liczbę, w projekcie budżetu na
rok przyszły proponujemy zwiększenie
liczby asystentów o 600, więc to jest naprawdę skok radykalny. I to jest pierwsza kwestia. Druga natomiast dotyczy
uproszczenia procedur zarówno karnej, jak i cywilnej. Ja zajmuję się procedurą cywilną. Nie chodzi tutaj o takie uproszczenia, które mają ułatwiać
pracę sędziom i sądom, bo często się z
takim zarzutem spotykamy, że przepisy tworzą sędziowie i to jest dla nich
wygodne. Bank światowy za chwilę
opublikuje ostateczną wersję raportu
na temat: „Bariery windykacji należności w Polsce” i ta ocena jest bardzo
krytyczna. Bank Światowy zauważył,
że od momentu wytoczenia powództwa do wyegzekwowania świadczenia
trzeba przejść 34 etapy postępowania,
natomiast średnia w krajach euro-

pejskich to jest kilkanaście etapów.
A są państwa, w których tych etapów
jest dużo, dużo mniej. Chodzi o to,
by z procedury cywilnej wyrzucić te
wszystkie przepisy i etapy, które utrudniają sprawne przeprowadzenie postępowania. Chciałbym podkreślić, że te
zmiany działają w dwie strony. Istotnie
nakładają obowiązki na strony i pełnomocników, ale z drugiej strony nakładają obowiązki na sędziów. Trudno
będzie sędziemu odroczyć rozprawę w
postępowaniu cywilnym bez powodu
lub z błahego powodu. To naprawdę
będą przepisy, które zmobilizują nie
tylko stronę, ale i sąd.
R.O. Trzeba było aż Banku Światowego, abyśmy do takich zmian dążyli?
K.J. Czasami okazuje się, że spojrzenie z zewnątrz jest bardzo dobre, natomiast nie chciałbym oceniać moich
poprzedników, dlaczego nikt przedtem nie odważył się na tak radykalne
zmiany.
R.O. A wracając do spraw szczecińskich. Powiedział Pan, że przesądzona
jest kwestia (rozumiem, że na szczeblu
ministerialnym) powstania drugiego
sądu rejonowego.
K.J. Nie ma jeszcze rozporządzenia,
bo sąd tworzy minister, ale jest decyzja
polityczno – finansowa. W projekcie
budżetu na przyszły rok są zapisane
środki na zakup nieruchomości dla nowego sądu rejonowego. Zabezpieczenie
jest w 100%. Cieszę się, że kierownictwo sądu okręgowego i apelacyjnego
podjęło taką decyzję. To jest wielkie
wyzwanie. Ja jako priorytet uznałem
podział sądu rejonowego w kontekście
poprawienia funkcjonowania sądownictwa w Szczecinie.
R.O. Panie Ministrze, jeśli się nie
mylę, to nie jest to Pana pierwsza praca
w ministerstwie?
K.J. Nie. Moje doświadczenie zawodowe jest bardzo bogate. Od początku
byłem związany z Poznaniem - przez
poprzednie miejsce zamieszkania,
studia. Pracę zaczynałem w sądzie rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim
(od aplikanta na prezesie sądu skończywszy). Później praca w sądzie okręgowym. W latach 2000 - 2001 pełniłem
funkcję zastępcy dyrektora departamentu kadr i szkolenia w ministerstwie
sprawiedliwości czyli współpracowałem z aktualnym Panem Prezydentem,
a wtedy Ministrem Sprawiedliwości

Lechem Kaczyńskim. Po powrocie z
ministerstwa objąłem funkcję v-ce Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i
nadzorowałem szeroko rozumiany pion
cywilny. Od stycznia 2005 roku zostałem powołany na stanowisko Sędziego
Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Od 3
marca do 5 grudnia 2005 roku pełniłem funkcję v-ce Prezesa tego sądu, a 6
grudnia 2005 roku zostałem powołany
na funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
R.O. Możemy powiedzieć, że Pan
Sędzia raz jest petentem, a raz jest decydentem?
K.J. To prawda, ale myślę, że te role
mi się nie mylą.
R.O. Nie mylą się. A czy rzeczywiście jest coś na rzeczy w powiedzeniu,
że „punkt widzenia zależy od punktu
siedzenia”?
K.J. Na pewno jest wiele mądrości
w tym powiedzeniu. Dzięki temu, że
mam takie doświadczenie, łatwiej mi
wykonywać funkcję w sądzie, bo znam
realia, możliwości i sposób funkcjonowania ministerstwa. Z drugiej strony
nie jest mi aż tak trudno pełnić funkcję
V-ce Ministra Sprawiedliwości, ponieważ sądownictwo - powiem to może
nieskromnie - znam od podszewki.
Wiem co trzeba zrobić, żeby poprawić
jego funkcjonowanie.
R.O. Czy w Pana ocenie obecne relacje pomiędzy władzami ministerialnymi, a - powiedzmy - prezesami sądów,
począwszy od sądu rejonowego, okręgowego układają się tak, jak powinny
się układać?
K.J. Ja akurat na bieżąco współpracuję z prezesami sądu, bo to należy
do moich zadań i uważam, że moje
relacje są bardzo dobre. Tak ja to oceniam i myślę, że nie tylko ja. Natomiast
wydaje się, że w środkach masowego
przekazu przedstawiany jest jakiś taki
przekaz, który ma kreować obraz, że
istnieje pewien konflikt między ministerstwem sprawiedliwości a prezesami sądów czy może środowiskiem
sędziowskim. Ja uważam, że trzeba odróżnić konflikty od debaty publicznej.
To, że nie wszyscy sędziowie zgadzają
się z projektami ministerstwa, że prezesi sądów również protestują, to się
mieści w ramach debaty publicznej,
to jest wartość demokratycznego państwa, ale źle myśli ten, który uważa, że
jest to jakiś konflikt.

R.O. A który punkt lub propozycje
ministerstwa są najbardziej kontestowane?
K.J. Myślę, że jeśli chodzi o środowisko sędziowskie to niektóre zmiany
w ustawie o ustroju sądów powszechnych. Tam jest wiele zmian bardzo
korzystnych dla środowiska sędziowskiego, a niektóre mogą być kontrowersyjne. Po pierwsze jest pomysł, aby Minister Sprawiedliwości mógł zarządzać
przerwę w orzekaniu przez sędziego
- do tej pory Minister Sprawiedliwości
miał takie uprawnienia w stosunku do
sędziego, który pełnił funkcję Prezesa. Natomiast jeżeli sędzia nie pełnił
takiej funkcji, to w przypadku jakichś
drastycznych zdarzeń - bo o takich tutaj mówimy - takie uprawnienie przysługuje tylko Prezesowi Sądu. To jest
na pewno dyskutowane i to jest na
pewno propozycja kontrowersyjna.
Drugi temat, który ma bardzo wielu
przeciwników i zwolenników w środowisku sędziowskim, mianowicie stworzenie nowej instytucji tzw. awansów
tytularnych, honorowych, a więc aby
sędziowie sądu rejonowego mogli być
tytularnie sędziami sądu okręgowego,
a sędziowie sądu okręgowego - tytularnie sędziami sądu apelacyjnego bez
zmiany miejsca służbowego.
R.O. Ze zmianą wynagrodzenia?
K.J. Ze zmianą prestiżu, konsekwentnie ze zmianą, podwyższeniem wynagrodzenia i te rozwiązania mają jak
powiedziałem swoich przeciwników
i zwolenników. Natomiast w środkach
masowego przekazu czytam często
informacje, które mnie szokują, ponieważ opisuje się projekty zmian o prawie
ustroju sądów powszechnych, których
my w ogóle nie proponujemy. Nie dalej
jak w ubiegłym tygodniu przeczytałem
w Rzeczpospolitej wywiad ze znaną
osobą ze środowiska sędziowskiego,
która zarzucała ministerstwu, że niezależność sędziów jest zagrożona,
ponieważ Minister Sprawiedliwości
zmienia tryb powoływania Prezesów
odbierając kompetencje Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów. Takiego projektu nie było i nie ma. Wiele rzeczy, o
których się dyskutuje w Polsce często
wynika z niezrozumienia, a niekiedy
- niestety z przykrością stwierdzam z przekłamaniem.
R.O. A czy to nie jest wina niedrożnych kanałów informacyjnych pomię-

dzy ministerstwem, a szeroką opinią
publiczną?
K.J. Każdy projekt ustawy przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości
jest publikowany na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.
Każdy zainteresowany może dotrzeć
do źródła. Natomiast zgadzam się, że
w toku prac legislacyjnych dochodzi
do zmian i tu istotnie ta wiedza może
nie być pewna. Jednak ten wzorzec, ten
kształt, te pewne założenia zawsze są
możliwe do zapoznania i właśnie poprzez internet. Natomiast jeśli chodzi
o media to istotnie chyba nie należy
się specjalnie dziwić; zawsze są opisywane te zagadnienia, które wydają się
być kontrowersyjne, i które sprawiają
wrażenie konfliktu w Ministerstwie
Sprawiedliwości.
R.O. Panie Ministrze proszę powiedzieć jakie są projekty co do ilości stanu sędziowskiego, bo to będzie odpowiedzią na pytanie o formę aplikacji?
K.J. Generalnie uważamy, że liczba
sędziów w Polsce jest wystarczająca.
Jeśli chodzi o porównanie z krajami
europejskimi to jesteśmy na drugim
miejscu w liczbach bezwzględnych za
Niemcami, a jeśli chodzi o liczbę sędziów na 100 tysięcy mieszkańców jesteśmy na 5 miejscu. To nie znaczy, że
sędziów jest za dużo. To oznacza tylko
tyle i aż tyle, że nie powinniśmy zwiększać liczby sędziów, ale powinniśmy
tworzyć dla nich obudowę i nadbudowę. To są pomysły związane z procedurami, asystentami i z referendarzami.
Etaty sędziowskie będą zwiększane
tylko w sytuacjach wyjątkowych i nadzwyczajnych. Jeśli dojdzie, a na pewno
dojdzie, do podziału sądu rejonowego
w Szczecinie, to np. na ten cel przeznaczymy dodatkowe etaty, ale w skali
ogólnej nie będzie wzrostu etatu jak to
bywało poprzednio.
R.O. A jak to się będzie miało do ilości aplikantów?
K.J. Ja w tym roku wspólnie z Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem
Ziobro podjęliśmy decyzję o zmniejszeniu naboru na aplikację sędziowską.
Uważam, że ten system, który funkcjonował, był systemem niewłaściwym.
Zwiększano w poprzednich latach liczbę aplikantów, nie dając tym kandydatom nic w zamian. To było naprawdę
nie w porządku i nieuczciwe. Dlatego
trzeba mieć wizję, nie tylko co się sta-

nie za kilka miesięcy, gdyż być może
będą nowe wybory parlamentarne albo
lokalne, tylko trzeba mieć wizję taką,
co będzie z absolwentami aplikacji za
kilka lat. Tej wizji na pewno zabrakło i
w tej chwili dochodzi do takich sytuacji
w Polsce, że mamy aplikantów z oceną
bardzo dobrą i nie ma dla nich nawet
pracy referendarza. Szczecin jest wyjątkowo w dobrej sytuacji na tle kraju,
dlatego że powstał sąd apelacyjny i to
z istoty swej wymusiło awanse od samego dołu do sądu apelacyjnego, ale i
tu jest sytuacja niewesoła. Sam byłem
członkiem komisji egzaminacyjnej w
apelacji szczecińskiej w ubiegłym roku.
Poziom egzaminu oceniam jako bardzo wysoki. Młodzi ludzie są bardzo
dobrze przygotowani do wykonywania
zawodu sędziego i prawnika generalnie. Natomiast Prezesi byli w bardzo
trudnej sytuacji, bo nie mogli zapewnić
pracy wszystkim tym, którzy należycie
zdali egzamin. Ja jestem za konkurencją, ale za zdrową konkurencją, a nie
za życiem na niby, dlatego że aplikant
zrobił wszystko co mógł, zdał egzamin
najlepiej jak mógł, a okazało się, że dla
niego nie ma pracy. I z tym oczywiście
skończymy. W tym znaczeniu, że już zakończyliśmy nabór w tym roku i konsekwentnie będzie to stosowane w latach
przyszłych. Docelowo aplikacją ma się
zająć szkoła wymiaru sprawiedliwości
i tam nabór w każdym roku będzie dostosowywany do symulacji potrzeb za
kilka lat, dla tych, którzy kończą aplikację. I to może wyglądać różnie w różnych latach, bo jeszcze naprawdę nie
wiemy, co nas w wymiarze sprawiedliwości w przyszłości czeka.
R.O. Panie Ministrze lubi Pan adwokatów, radców?
K.J. Ja mam dużo znajomych i nawet
przyjaciół w tym gronie, zatem w ogóle
trudno mi chyba będzie znaleźć osobę,
o której bym powiedział, że jej nie lubię, a już na pewno nigdy nie lubię generalizować, więc tym bardziej nigdy
bym nie stwierdził, że nie lubię jakiejś
grupy zawodowej.
R.O. Myśli Pan, że istnieje konflikt
pomiędzy korporacjami a ministerstwem?
K.J. Tu faktycznie jest chyba najtrudniejsza sytuacja. Nie ma co ukrywać,
że ta różnica zdań jest dużo bardziej
istotna niż w przypadku środowiska
sędziowskiego i prokuratorskiego. Je-

śli chodzi o grupy zawodowe radców
prawnych, adwokatów i notariuszy, to
istotnie chodzi tutaj o wspólne dojście
do kwestii zasadniczej. Ja się z tym
zgadzam, natomiast, jeśli Pan Mecenas
wybaczy, nie chciałbym tutaj do tych
zagadnień ustosunkowywać się, ponieważ nie należą one do moich zadań i
kompetencji.
R.O. Rozumiem. Oczywiście nie
chcę wymuszać… jeden tylko przykład. Proszę zwrócić uwagę na wprowadzenie państwowych egzaminów
na aplikacje: radcowską, adwokacką
i notarialną. Praktycznie pozostało to
bez najmniejszego wpływu na ilość
chętnych na te aplikacje, a przecież
taki był główny argument do wprowadzenia tych egzaminów, że to pomoże
otworzyć drogę dla tysięcy młodych ludzi do zawodu, w praktyce nie wynika
jednak jedno z drugiego.
K.J. Musimy mieć na uwadze to, że
w tym roku był to pierwszy taki egzamin. To też była nowa jakość, to była
nowość. Znam wstępny projekt zmian
w tych ustawach, trochę jest to wymuszone orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, ale tam jednak nie chodziło o nabór na aplikację. Trybunał nie
stwierdził niekonstytucyjności tych
rozwiązań, ale przy tej okazji będą
zmieniane również niektóre przepisy dotyczące naboru na aplikację i tu
mogę zdradzić coś, co nie jest chyba
jeszcze powszechnie znane. Wstępnie planujemy, podkreślam wstępnie,
wspólny egzamin na aplikację adwokacką i radcowską, tak aby tutaj nie
było różnic w trudności, tak aby te
szanse były równe i tak naprawdę o to
chodzi w tym nowym systemie. Moim
zdaniem nie należy się spodziewać, że
dzięki temu, czy w związku z tym, że
ten egzamin ma charakter państwowy, kilkakrotnie zwiększy się liczba
fachowych pełnomocników. Tu chodzi tylko o to, aby każdy miał równe
szanse do tego, aby tym pełnomocnikiem zostać.
R.O. I może na zakończenie Panie
Ministrze, czego Pan nie życzy korporacjom, a z kolei czego nie życzy Pan
Ministerstwu Sprawiedliwości?
K.J. Łatwiej mi zawsze powiedzieć
czego życzę. Życzę nam wszystkim
bardzo dobrej współpracy.
R.O. Dziękuję Panu za rozmowę.
K.J. Dziękuję. [ ]

Aby Polska rosła w siłę,
a ludzie żyli dostatnio
[ Dariusz Jan Babski ]
adwokat

Bezdomnym1
Któż nie pamięta tego hasła? Ja je pamiętam. I chociaż uchodzi ono za znamię propagandy „czasu minionego”, uważam, że samo w sobie, jest godne realizacji.
Czy to źle chcieć, aby Polska rosła w siłę, a ludziom
żyło się coraz dostatniej? Czy to źle, gdy Państwo
rośnie w siłę, a społeczeństwo żyje coraz dostatniej?
Z pewnością: nie.
Sęk jednak w tym, że (…)
Dzisiaj, gdy patrzę na budynki urzędów, w których
mieszczą się organy Państwa Polskiego, (w Szczecinie
większość ma swe niemieckie fundamenty!), gdy patrzę na instytucje tworzące lub wchodzące w skład naszej, polskiej organizacji państwowej, to mogę powiedzieć, że Polska, jako Państwo, rośnie w siłę. Spójrzmy
na szczecińskie Sądy, Prokuratury. (O szczecińskim
Oddziale ZUS-u nie będę pisał. Proszę nie pytać: dlaczego? Nie wiem dlaczego, gdy patrzę na szczeciński
Oddział ZUS-u, jest mi smutno, mimo że lubię oglądać
to, co piękne.)
Sądy.
Jest ich coraz więcej. Zmieniają swoje siedziby. Odnawiają swoje fasady.
Na mapie Szczecina pojawił się Sąd Apelacyjny. To
dobrze, bo nie muszę jeździć do Poznania, mimo że
mam tam przyjaciół. (Szkoda, że w Szczecinie nie ma
Sądu Najwyższego. 11 grudnia 2006 r. nie jechałbym
w nocy do Warszawy.) Siedzibę zmienił I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego. Tak więc przy ulicy Mickiewicza mamy dwa Sądy. Siedzibę zmienił też Wydział
III Cywilny, Wydział XII Ksiąg Wieczystych, został
nowoutworzony Wydział Egzekucyjny. Od września
2006 r. zmienił swoją siedzibę Wydział Grodzki. Tak
więc przy Placu Żołnierza mamy cztery Sądy. Przy
ulicy Małopolskiej 17 mamy Sąd Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych: Rejonowy i Okręgowy, mamy też tam
Okręgowy Sąd Gospodarczy, Okręgowy Sąd Cywilny
i Rodzinny. Na Kaszubskiej 42 wiadomo: wydziały
karne, wydziały cywilne. Na Narutowicza: wydziały
Sądu Rejonowego: Gospodarczego oraz Rodzinnego
i Nieletnich. Przesądzona jest decyzja o powstaniu



drugiego Sądu Rejonowego w Szczecinie. Nie można
zapomnieć o Policach i Zamiejscowych Wydziałach
Sądu Rejonowego w Szczecinie. (Szkoda, że zmiana siedzib utrudnia, nie tylko zawodowym prawnikom, przemieszczanie się z jednego miejsca na inne,
zwłaszcza w obliczu katastrofalnych zaniedbań w sferze infrastruktury parkingowej).
Sądów jest nie tylko że więcej, ale zmieniają one
swoje oblicze. W Sądach jest coraz ładniej: odnowione sale rozpraw, monitory, komputery. (Szkoda, że nie
ma rzutników, dzięki którym strony na bieżąco by widziały, co jest protokołowane). W sekretariatach nowe
meble. (Szkoda, że przy wymianie okien z drewnianych na plastikowe, nie zdołano wymalować sekretariatów oraz pokojów niektórych sędziów. Szkoda.)
Aż milej znosić udręki związane z codzienną wojną
Temidy ze złem tego pięknego Świata. (Szkoda, że jedynie sala 138 ma klimatyzację. A propos: dlaczego
tylko ta sala ma klimatyzację?).
Prokuratury.
Podobnie jak Sądy. Jest ich coraz więcej. Są rozproszone po całym mieście. Jest już w Szczecinie Prokuratura Apelacyjna. (Na razie „gnieździ się” na jednym
piętrze przy Stoisława 9, ale z czasem, można się spodziewać, że jej przestrzeń życiowa rozrośnie się do
rangi, która jest jej należna w strukturze tego pięknego kraju.) Stoisława już po remoncie, Wawrzyniaka
już po remoncie, Rydla w trakcie remontu 2 . W pokojach prokuratorskich nowe meble, komputery, płaskie
monitory. Pokoje prokuratorów są wymalowane. Jest
jaśniej. (Szkoda, że nie ma klimatyzacji. Szkoda, że
nie basenu).
Do Sądu i do Prokuratury nie można wejść niepostrzeżenie. Należy przejść albo przez tzw. bramkę (tak jak w Areszcie Śledczym w Szczecinie), albo
przez drzwi otwierane na specjalny przycisk. (Dziwię się, dlaczego jeszcze Sądy na Małopolskiej nie
mają takich zabezpieczeń, ale to pewnie kwestia czasu, kiedy doczekamy się poprawy stanu bezpieczeństwa w tym gmachu Temidy. Być może jest tak, bo
nieopodal mieści się ABW, Policja, UKS – jednostki

1) którzy z racji swego statusu, niech pamiętają, że gdziekolwiek są, jak mawiał E. Stachura, są u siebie w domu! 2) Zastanawiające jest to, że
ta jednostka prokuratury powszechnej RP nie podaje na swoich pieczęciach oznaczenia numeru telefonu, pod który można by, bez dodatkowych opłat związanych z ustaleniem numeru telefonu, zadzwonić. Dlaczego jedne prokuratury podają na swoich pieczątkach numery telefonów, a ta jedna prokuratura nie? Dlaczego? 3) Ostatnio powołano do życia Centralne Biuro Antykorupcyjne – Dz. z 2006 r. Nr 104, poz. 708.
Istnienie tego Biura dowodzi przekonania twórców tego Biura, że mamy do czynienia z rozkładem struktur Państwa. Państwo tworzy Biuro,
które ma stać na straży zachowań antykorupcyjnych funkcjonariuszy Państwa. Boję się, czy potrzeba wykazania istnienia Biura nie zaowo-

fot. Monika Romańska

zmilitaryzowane uprawnione do korzystania z broni
palnej.)
Wybrani przedstawiciele Sądów i Prokuratur mają
miejsca parkingowe. (Prokuratura na Stoisława wręcz
zaanektowała na ten cel część ulicy.) A co. Władza
dba o swoich przedstawicieli. (Szkoda, że tzw. zwykli,
szeregowi sędziowie, prokuratorzy, zwykli „petenci”
tych instytucji, my, adwokaci, oni radcowie prawni,
świadkowie, strony, itd., nie mamy dostępu do parkingów. Szkoda. Szkoda też, że tak się akurat dzieje, iż
niemal wszystkie budynki użyteczności publicznej,
w tym Sądy i Prokuratury, są w strefie płatnego parkowania. Aby wykonać więc swój obowiązek, osoba
stawająca do Sądu czy Prokuratury, musi dodatkowo
ponieść opłaty parkingowe.)
Jest coraz piękniej.
Patrząc, jak to Państwo rośnie w siłę 3, zastanawiam
się nad tym, czy za siłą Państwa rośnie siła społeczeństwa rozumiana jako zdolność przeciwstawienia się
obywatela czy też całych grup społecznych nieakceptowanym przez nich poczynań czy też zaniedbań
Państwa? Obrażanie się na Trybunał Konstytucyjny
jest wyrazem arogancji władzy w stosunku do jej suwerena. Nas wszystkich. Czy Państwo, które rośnie
w siłę nie powinno pomagać rosnąć w siłę obywatelom? Exodus milionów Polaków za pracą (za chlebem)
poza granice naszego pięknego kraju, jest, w mojej

ocenie, wyrazem braku uznania poczynań Państwa
(jego struktur) w zakresie budowania podstaw bogacenia się obywateli. (Polska siła robocza wzbogaca
i tak bogatsze od nas społeczeństwa).
Jeżeli rośnie aparat wymiaru sprawiedliwości,
to znaczy, że z tą sprawiedliwością jest coraz gorzej.
„Zdrowe”, „dobre” społeczeństwo czuje się zagrożone
nawałnicą „chorego”, „złego” społeczeństwa. (Przyczyn istnienia „chorego”, „złego” należy doszukiwać
się – w pierwszym rzędzie - w braku strukturalnych
inwestycji w wychowanie.) Rozrost aparatu wymiaru
sprawiedliwości może być też wyrazem wzrostu społecznego zapotrzebowania na sprawiedliwość (cokolwiek by to oznaczało)4 i przekonania, że jest on tarczą
przed innymi strukturami władzy państwowej.
Zachowajmy proporcję. wydatków naszych, wspólnych, publicznych pieniędzy. Nie możemy zapomnieć,
że Państwo jest organizacją społeczną stworzoną
przez ludzi i dla ludzi. Państwo, jego struktury wypełnione żywą ludzką treścią, musi identyfikować się
ze społecznością, która je wykreowała. Nie może być
w społeczeństwie obywatelskim podziału na „oni”
i „my”. (A tak jest od czasu, kiedy sięgam pamięciom).
Źle się dzieje, gdy wydatki na utrzymanie i rozwój
struktury państwowej (i samorządowej) są wyższe jak
wydatki przeznaczone na rozwój struktur wspierających rozwój i inicjatywy tzw. zwykłego człowieka,
gdy urzędników jest więcej jak „petentów”. Rozwój
Państwa, jego struktur, rozwój, który nie idzie w parze z rozwojem i dobrobytem tych, którzy utrzymują
te struktury, musi, wcześniej czy później, wywołać
bunt i konflikt. Zwłaszcza tych, którzy – nie wiedząc
dlaczego - funkcjonują poza oficjalnym obiegiem naszego życia społecznego5, są zrzuceni na margines
naszego życia społecznego, zbierają po śmietnikach,
wyjadają resztki z „pańskiego” stołu, a nocą zbierają
się w niedokończonej rezydencji z żelbetonu przy (…)
np. Chełmońskiego (…) 6 .
Kończąc swe refleksje, pisane u schyłku Starego
Roku, życzę w Nowym Roku wszystkim, nawet tym,
którzy mnie nie lubią7, aby żyło się Nam wszystkim:
dostatnio. A będzie jeszcze piękniej!!! [ ]

cuje prowokacjami oraz postępowaniami bazującymi na wypowiedziach mających wymiar pomówień? Aż strach się bać. 4) Chciałbym być
dobrze zrozumiany: cieszę się, i to szczerze, że wymiar sprawiedliwości oraz prokuratura pracuje w coraz godniejszych warunkach. Coraz
mniej mamy podstaw do narzekania na polski wymiar sprawiedliwości, chociaż (…) 5) Zastanawia mnie z czego żyją osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne bez prawa do zasiłku? 6) Nie wiem dlaczego, ale instynktownie wyczuwam, że za tymi murami czai się Zło. 7) Nie
wiem dlaczego, ale na usta ciśnie mi się pewien fragment wiersza K. Karaska: (Przepraszam, jeżeli nieco go zniekształcę:) „Podejrzewałem,
że zwykli, prości, czy jak ich tam nazwać ludzie, mają mnie, i moją poezję w (…), ale póki nie jest na odwrót, wszystko jest w porządku.”



Osobowość Rodaka
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Walka na oblicza kandydatów i ich myśl przewodnią dobiegła końca. Mamy włodarza Miasta. Zwycięzca ma swoje pięć minut, a my wracamy do dotychczasowego trybu życia i stereotypów myślowych. Ale
zastanawiamy się, w jakim stopniu wpłynęliśmy na
dokonany wybór i czy pozostaje on w związku nie tylko z naszą ideologią ale i osobowością.
Nadchodzą Święta, kolejny rok, czynimy bilans
ustępującego, podsumowujemy siebie, deklarujemy
zmiany. Chociaż od lat robimy tak samo, poprawy
nie widzimy, nasze cechy charakterologiczne ulegają
utrwaleniu, a zsumowane wystawiają notę społeczeństwu.
Jakimi wobec tego jesteśmy?
Podobno niejacy Polanie harcowali po miejscach,
w których egzystujemy. Meandry historii sprawiły, że
w większości jako potomkowie złotowłosego i niebieskookiego plemienia znaleźliśmy na wschód od Łaby
naszą narodową niszę ekologiczną. Powinniśmy więc
żyć długo i szczęśliwe, ciesząc się wspaniałomyślnością Stwórcy.
Tymczasem jesteśmy niezadowoleni. To narodowa
przypadłość. Malkontenctwo mamy chyba w materiale genetycznym. Zawsze jest gorzej, niż przypuszczaliśmy, planowaliśmy, chcieliśmy. Nasze sfrustrowanie
znane jest od zamierzchłych czasów a wydarzenia
aktualne, przekazywane przez mass media, upewniają nas w słuszności naszych postaw. Nie tego oczekiwaliśmy, nie tak wyobrażaliśmy sobie drogę życiową.
Pytani o stan ducha recytujemy, że jest źle, mamy kłopoty, zmartwienia, nie dopisuje zdrowie i stan konta
też. Za przeproszeniem, w sposób quasipsychopatyczny szukamy winy za ten stan rzeczy nie w sobie
a w otoczeniu. Nieudane curriculum vitae albo jego
fragment, spowodowany jest dziwnym zbiegiem okoliczności (myślenie magiczne?) lub celowym, zamierzonym, wrogim działaniem otoczenia (interpretacja
paranoiczna?). Nie potrafimy samokrytycznie stwierdzić, że niepowodzenia, jakie towarzyszyły nam czy
nadal towarzyszą, są konsekwencją naszego lenistwa,
konformizmu itd. Stwierdzenie, że każdy ma to, na co
sobie zasłużył, w naszym społeczeństwie nie jest popularne. Łatwiej - w ramach specyficznej osobowości
- doszukiwać się źródeł nieudanego życia, nie zrobienia kariery, niedoceniania przez otoczenie - w niszczącej nas zmowie środowiska.
Przeto szukamy sprawców naszego nieszczęścia.
Zawsze winnymi są “oni”. Ustrój, system społeczny,
przeszłość, listy agenturalne. Rodacy, którzy - jak
twierdzą - nie byli i nie są w stanie zaakceptować

systemu, opuszczają Kraj. Utrzymując, że marnują
się tutaj, nikt nie poznał się na ich geniuszu, niszczy
ich system społeczno-polityczny. A więc - exodus.
W większości przypadków to nieprawda. To uruchamianie mechanizmu obronnego usprawiedliwiającego uciekanie “od siebie”. Poza granicami Kraju nie
robimy oszałamiających karier, nie wybijamy się na
niepodległość, jesteśmy obywatelami pośledniej kategorii. Bo od siebie, od swoich przywar i narodowych
naleciałości nie uciekniemy. W wybranym Edenie
wprowadzamy polskość w domu, tworzymy Polonię,
ale jesteśmy w jej obrębie skłóceni, nie tolerujemy się.
Dlaczego? Bo wywieźliśmy ze sobą nasze narodowe
mankamenty.
Ci, którzy zostają, szukają nazwisk swoich antagonistów na takich czy innych listach. Ale kto lub co
upoważnia nas do wyciągania wniosku, że jeden z pięciu Malinowskich, Wiśniewskich czy Zielińskich,
umieszczony na liście to właśnie mój przeciwnik?
Kto tworzy kryteria, w oparciu o które byliśmy tzw.
agentem czy nie? Na podstawie czego jedni są tymi
dobrymi, uciskanymi w poprzednim systemie a inni
- wręcz przeciwnie. Czy wyprodukowanie przez pana
XY (o twarzy nieskażonej intelektem) notatki, że mówiłam trzydzieści lat temu, piątego października, po
południu, o bólach głowy sprawia, że trafiam na listę
lub staję się tzw. TW? W ramach spiskowych teorii,
postaw paranoicznych, pieniaczych, sensytywnych
- okazuje się, że jest to wystarczający argument.
W ramach tzw. dzikiej lustracji, z internetowym uzupełnianiem listy nazwisk. Ofiary lustracji czują się
skrzywdzone, ale kogo to obchodzi? Pana Z., którego
przeszywający wzrok w ramach paranoia vera mówi:
my wiemy? Proszę pana, pan wie, że nic nie wie. Nadto: “Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”(Mat. 6,7).
Czy wobec tego jesteśmy źli? Nie, jesteśmy zwyczajnie słabi a ciesząc się nieszczęściem, “dokopaniem” przeciwnikowi - znajdujemy ukojenie. Że nie
tylko my jesteśmy nie zawsze udani.
Ludzie młodzi, wykształceni patrzą pobłażliwie na
szafy i listy. Po pierwsze, nie żyli w tamtych czasach
i nie widzą powodu, aby do nich wracać. Po drugie
zastanawiają się, skąd w nas tyle zacietrzewienia
i pamiętliwości. My, w okolicach sześćdziesiątego i po
sześćdziesiątym roku życia, w ramach tzw. organicznego zalegania afektu (lepkość, viscositas, incontinentia affectiva - łac.) będziemy wracać do przeszłości,
tarzać, nurzać się w niej. Zapominając, że szukamy
źdźbła w oku brata swego, a belki w oku swoim nie
dostrzegamy.

dr n. med. Ewa Kramarz,
specjalista psychiatra, biegła sądowa

Często eksponujemy tolerancję. W stosunku do
mniejszości narodowych, wyznaniowych, seksualnych itd. Nie okłamujmy siebie. Nie jesteśmy tolerancyjni. Coś jednak niektórzy nasi przodkowie w nas
zaszczepili, a właściwie głośno nazywali to, co w rodakach drzemało stale. Dlatego czytamy: “Polska dla
Polaków”, bijemy czarnoskórych sportowców, a jak
już nie mamy argumentów, to obligatoryjnie winni
są bracia starsi w wierze. Z czego to wynika? Z poczucia zagrożenia ze strony innych nacji i z naszej
wielkościowości. Bo czujemy, że jesteśmy narodem
szczególnym a na międzynarodowych lotniskach
i przejściach granicznych wszyscy winni wykazywać
się znajomością języka polskiego. W rezultacie nasza
wielkościowość, poczucie wyjątkowości wpajane latami przysparza nam nie tyle wrogów, ile czyni nas
śmiesznymi.
W parze z misją towarzyszy nam eksponowanie
naszego katolicyzmu. Jak już nie wiemy, co powiedzieć to stwierdzamy, że jesteśmy wierzącymi ale nie
praktykującymi. Taki semantyczny “skrót myślowy”.
A przecież w codziennym życiu nie kierujemy się
przestrzeganiem dziesięciu przykazań. Nie chełpmy
się więc naszym katolicyzmem, bo osobami głębokiej
wiary nie jesteśmy. Człowiek, który takim był - odszedł.
Człowiek ów przemawiając do nas prosił, abyśmy
uszanowali demokrację, o którą walczyliśmy. Bo istotnie, mamy ją. I co z tego? Kłócimy się, awanturujemy,
denuncjujemy, donosimy na siebie w ramach obywatelskiego obowiązku i umiłowania etyki, np. zawodowej. Z demokracji uczyniliśmy broń do niszczenia
bliźniego swego. W ramach dawnych rozliczeń, teraźniejszności, przyszłości. Podobno demokracji trzeba
się uczyć. Miejmy nadzieję, że następne pokolenia
będą ją właściwie realizowały. My już nie. Jesteśmy
na pozycji przegranej. Pozostaje nam penetrowanie
szaf, list i pisanie, gdzie się da, na kogo i do kogo się
da.
Swoją drogą Tadeusz Boy Żeleński pisał: “czysta
wariacja ta demokracja”. No comments.
Osobowość niekonwencjonalna w czasach spokoju
nie daje o sobie znać. Natomiast w okresie burz, zawirowań, wojny jest pierwsza na barykadach i walczy
z przeważającymi siłami wroga. Tacy jesteśmy. Kochamy wojny, powstania, bibuły, tajne drukowanie,
kolportowanie. Wówczas solidaryzujemy się i w ramach narodowego bohaterstwa i patriotyzmu - walczymy. Potem eksponujemy swoje oddanie Ojczyźnie.
A dalej: wymieniamy zasłużonych, piszemy o nich,

budujemy im pomniki, nazywamy ich imieniem ulice, parki, skwery. Za chwilę bohaterów tych odbrązawiamy, zniesławiamy, ukazujemy ich “prawdziwe”
oblicze i kunktatorskie posunięcia. Skąd mamy patent
na prawdę? Na nieomylność? Czy płynie ona z cech
naszego narodu jako umiłowanego, wyjątkowego,
nieprzeciętnego? Skoro jesteśmy charakterologicznie, osobowościowo tacy dobrzy, to dlaczego jest tak
źle? Dlaczego miejsce, w którym zbierają się przedstawiciele Narodu przypomina siedlisko os? Dlaczego nasi trybuni okazują się niejednokrotnie istotami
nikczemnymi, też o twarzach nieskażonych intelektem? Dlaczego codziennie w mediach karmimy się
nienawiścią do siebie, pogardą, wrogością? Dlaczego
nie szanujemy siebie a spotkanie dwóch rodaków na
końcu świata napawa nas niechęcią?
Znakomity polski psychiatra prof. Eugeniusz Brzezicki (1890-1974) charakteryzując nas stwierdził,
że jako naród szybko zapalamy się, angażujemy do
jakiejś czynności, pracy, gramy z gestem i fantazją
kawaleryjską i równie szybko zniechęcamy się (tzw.
słomiany ogień uczuć czyli skirtotymia).
Bycie skirtotymikiem w aurze wymienionych naszych narodowych przywar to nic niestosownego. Bo
głównie jednak jesteśmy zazdrośnikami. I nie szanujemy siebie. Dlatego inni też nas nie szanują. Mamy
nie uzasadnione poczucie wielkościowości naprzemian z poczuciem znikomej wartości. Próbujemy to
wszystko nadrabiać sprytem, tzw. inteligencją praktyczną, sprowadzającą się do opinii o Polaku: mało
rozgarnięty, pijący, kradnący. Stąd te nieszczęsne
amerykańskie polish jokes.
Ktoś powie - to nie mnie dotyczy. To nie o mnie. To
spowiedź polakożercy. Nie. Wszyscy jesteśmy obywatelami świata, a w jego obrębie - tego państwa. Utwierdzano nas jednak latami w przekonaniu, że nasza
Ojczyzna jest wyjątkowa, a w niej - my. Sprostujmy:
wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Stwórcy. I nie tylko na Mazowszu pachną kwiatki, a Tatry nie są najwyższymi górami.
Nie przeszkadza to jednak w tym, abyśmy sobie
przy stole wigilijnym życzyli wszystkiego najlepszego. Potem sylwestrowe przyjemności, Nowy Rok, nadzieja ale też i powrót do pierwotnych zachowań i poglądów. Nie wińmy za nie nikogo. Przyglądnijmy się
sobie, po prostu. Jako naród - w większości - jesteśmy
takimi bierno-agresywnymi, może trochę borderlainowskimi (ang.) czyli chwiejnymi emocjonalnie, skirtotymicznymi osobowościami. Dobrze, że chociaż to
ładnie brzmi. W obcym języku. [ ]
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Polski adwokat konsulem Niemiec
Od ponad pięciu lat pełnię funkcję
Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie. Choć
fakt ten jest dość powszechnie znany,
i chyba w większości akceptowany,
to nie mogę oprzeć się wrażeniu, że
nawet ci, którzy tytułują mnie „ekscelencją” nie bardzo wiedzą, czym się
zajmuję w charakterze konsula.
W rzeczy samej słowo „konsul” zyskało w naszej polskiej codzienności
jakieś magiczne wręcz znaczenie, co
też prowadzi czasami do nieporozumień bardziej lub mniej zabawnych.
Tymczasem wyjątkowość funkcji konsula polega po prostu na tym, że pełni
on swoje obowiązki w interesie i na
rzecz obcego państwa i cudzoziemców, nie za podatki lokalnej społeczności i nie bezpośrednio na jej rzecz.
Zaś konsul honorowy robi to na ogół
bez żadnego wynagrodzenia.
Sam termin „konsul” wywodzi się
ze starożytnego Rzymu, choć określał
wówczas inną funkcję. W okresie Republiki (IV w. p.n.e.) konsulowie sprawowali władzę cywilną i wojskową.
Z czasem „konsul” stał się tytułem
honorowym i nadawany był w różnym
celu i w różnym znaczeniu ludziom
pełniącym jakąś misję publiczną
związaną z cudzoziemcami. Włoskie
miasta-republiki ustanawiały w swoich koloniach konsulów dla pełnienia
władzy sądowniczej i administracyjnej. Funkcje honorowych konsulów
jako rzeczników cudzoziemskich interesów znano również w starożytnych
Chinach. W epoce kolonialnych podbojów XV i XVI wieku pojawiają się
konsulowie morscy i zamorscy, pierwsze traktaty o przedstawicielstwach,
a począwszy od XVIII wieku dość powszechnie – konsulowie zawodowi.
Współcześnie coraz częściej, zwłasz
cza w Europie, powraca się do konsulów honorowych. Z jednej strony
odpowiada to nowej jakości międzynarodowych kontaktów, z drugiej
– przynosi państwu wysyłającemu
spore oszczędności. W Polsce działa
ponad 70 konsulów honorowych różnych państw, na ogół w większych
centrach regionalnych. Poza Szczecinem, Republika Federalna Niemiec
ustanowiła dotychczas swoich konsulów honorowych także w Poznaniu,

Łodzi, Bydgoszczy, Gliwicach i Rzeszowie. Działają też oczywiście Konsulaty Generalne RFN w Gdańsku,
Krakowie i Wrocławiu oraz oddział
konsularny w Opolu. Przedstawicielem Dyplomatycznym Republiki Federalnej Niemiec jest Ambasada w
Warszawie wyróżniająca się drugą
po Nowym Jorku liczbą odwiedzin ze
wszystkich niemieckich ambasad.
Pierwsza i ostatnia kodyfikacja prawa konsularnego – Konwencja Wiedeńska z 1961 r. nie formułuje definicji honorowego konsula ograniczając
się jedynie do zestawienia, przywilejów i immunitetów przysługujących
konsulom honorowym (art. 58 i nast.
Konwencji).
W praktyce każde państwo wysyłające samo określa zasady powoływania swych konsulów, zadania, jakie
powierza swoim konsulom i sposób, w
jaki mają oni te zadania wykonywać.
Historia powołania mojej skromnej
osoby na Konsula Honorowego Niemiec nie jest zbyt romantyczna. Gdy
Bundestag zdecydował zakończyć
w 1999 r. utrzymywanie zawodowego Konsulatu Generalnego RFN w
Szczecinie i przenieść jego zadania do
Gdańska przedstawiciel niemieckiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
przedłożył mi propozycję ubiegania
się o tę funkcję. Warunkiem była
znajomość języka niemieckiego, posiadanie własnego źródła utrzymania oraz odpowiednich pomieszczeń
biurowych, które mogłyby służyć jako
biuro Konsula Honorowego. Zapewne jakiś też wpływ na moją nominacje miało pełnienie przeze mnie w
latach 1994-1998 funkcji Prezydenta
Miasta Szczecina, jednego z założycieli Euroregionu Pomerania, członka
władz międzynarodowych organizacji, gdzie opowiadałem się zawsze
za otwarciem miasta Szczecina na
współpracę z sąsiednimi Niemcami.
Akt powołania mnie na Konsula Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie pochodzi z 25 września 2000
roku i jest podpisany przez ówczesnego Prezydenta Niemiec Johannesa
Raua oraz Ministra Spraw Zagranicznych Joschkę Fischera. Wystawienie
mi listów uwierzytelniających przez
Rzeczpospolitą Polską, tzw. exequatur

trwało wiele miesięcy. Praktycznie
funkcję Konsula Honorowego pełnię
od maja 2001 r. Moje zadania konsularne wynikają z przepisów prawa
niemieckiego, a także specjalnej instrukcji, tzw. Dienstanweisung. Akt
nominacji określa te zadania ogólnie
jako „wspieranie współpracy pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a
Rzeczpospolitą Polską, w szczególności w stosunkach gospodarczych, we
współpracy w dziedzinie rozwiązań
komunikacyjnych oraz akcji kulturalnych, jak również w zakresie stosowania prawa, a także jako zapewnianie
pomocy niemieckim obywatelom i oso
bom prawnym w okręgu konsularnym, który pokrywa się terytorialnie
z Województwem Zachodniopomorskim. Poprzez exequatur wystawione przez ministra Bartoszewskiego,
Rzeczpospolita Polska zobowiązuje
się uznawać moją skromną osobę za
konsula oraz udzielać niezbędnej pomocy w pełnieniu funkcji.
Do codziennych czynności wykonywanych przez moje biuro należy doraźna pomoc obywatelom niemieckim
przebywającym na terenie województwa zachodniopomorskiego, uwierzytelnienie podpisów, odpisów i kopii
oraz tłumaczeń, wystawianie tymczasowych niemieckich dokumentów tożsamości (Ersatzpass), przyjmowanie
w depozyt znalezionych przedmiotów
idokumentów należących do obywateli niemieckich, udzielanie podstawowych informacji na temat wymogów
stawianych osobom wnioskującym o
obywatelstwo niemieckie, współpraca
z instytucjami na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Staram się w miarę możliwości
i potrzeb zapewnić poszanowanie
praw obywateli niemieckich przebywających w polskich aresztach śledczych, zakładach karnych, szpitalach.
Pomagam w nagłych przypadkach, w
ostateczności udzielam pożyczek konsularnych obywatelom niemieckim
zupełnie pozbawionym w Polsce środków do życia i nie mogącym uzyskać
pomocy z innego źródła. Prowadzę
listę adwokatów i radców prawnych
posługujących się językiem niemieckim i w razie potrzeby udostępniam
ją Niemcom poszukującym pomocy
prawnej. Utrzymuję kontakt z przedstawicielami mniejszości niemieckiej.
Radzę niemieckim przedsiębiorcom,

urzędom, szkołom, ludziom nauki,
kultury i sztuki, jak najlepiej poruszać się po Szczecinie i po Pomorzu
Zachodnim. Staram się zaakcentować
moją obecność na uroczystościach
z okazji polskich świąt państwowych
oraz świąt państwowych Niemiec.
Często przychodzi mi prezentować
niemiecki pogląd lub stanowisko w
trakcie międzynarodowych konferencji, a nierzadko przy okazji konfliktów
i sporów. Pomimo polepszających się
z roku na rok relacji między Polakami i Niemcami, występują też ciągle
napięcia: rurociąg gazowy, centrum
przeciwko wypędzeniom, roszczenia
Powiernictwa Pruskiego, Europejska
Konstytucja, a w naszym regionie
– Kanał HoFriWa, nowe przejścia graniczne czy też przebieg granicy morskiej.
W tych drażliwych sprawach niemiecki MSZ nie oczekuje ode mnie bynajmniej jakiejś obrony niemieckich
interesów, lecz tego, że jako polski patriota będę uczciwie wyjaśniał także
niemiecki punkt widzenia. Na pozór
oczekiwanie to jest dość oczywiste,
choć w praktyce nie zawsze bezproblemowe. Polska optyka zagadnień niemieckich pełna jest wciąż uprzedzeń,
stereotypów i politycznego koniunkturalizmu. Jednak, co bardzo cieszy, w
olbrzymiej większości polsko-niemieckie kontakty są pozytywne, czego
nie był w stanie zepsuć nawet dramatyczny mecz piłkarski w Dortmundzie na futbolowych mistrzostwach
świata. Dawne rany zabliźniają się.
Wbrew obawom otwarcie i poświęcenie cmentarza wojennego żołnierzy

Wehrmachtu w Glinnej nie wywołało
wśród Szczecinian większych emocji,
choć zapewne dla starszej generacji
nie było to przeżycie łatwe. Przyzwyczailiśmy się też chyba w Szczecinie
do niemieckich mundurów oficerów
z Wielonarodowego Korpusu NATO
Północ-Wschód. Szczecińska młodzież uczy się chętnie i licznie języka
niemieckiego, wyjeżdża do Niemiec
na studia i do pracy. W Szczecinie także studiują już młodzi Niemcy, pracują niemieccy specjaliści.
Miłym dodatkiem do funkcji konsula jest cała sterta zaproszeń do uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach,
uroczystościach, spotkaniach, przyjęciach. Oczywiście brakuje czasu,
aby z wszystkich tych zaproszeń skorzystać. Z przyjemnością biorę udział
raz w miesiącu w śniadaniu konsulów
honorowych w Szczecinie, co daje mi
możliwość nieformalnej rozmowy z
kolegami reprezentującymi w Szczecinie Meksyk, Czechy, Norwegię,
Szwecję, Danię, Estonię, Cypr, Francję, Wielką Brytanię i Irlandię oraz
Kazachstan, Litwę i Ukrainę.
Z tytułu pełnienia funkcji konsula
honorowego nie otrzymuję żadnego
wynagrodzenia. Niewątpliwie nagrodą za „społeczną” pracę konsula jest
świadomość wypełniania rzeczy pożytecznych, a także prestiż w życiu
publicznym, którego przecież za żadne
pieniądze kupić się nie da. Z wykonywaniem funkcji konsula honorowego
wiąże się (przynajmniej teoretycznie)
cały szereg ułatwień i przywilejów.
Konsulowi honorowemu państwo
przyjmujące zapewnia między inny-

mi ochronę pomieszczeń konsularnych (art. 59 Konwencji Wiedeńskiej),
zwolnienie pomieszczeń konsularnych od opłat i podatków (art. 60), nietykalność archiwów i dokumentów
konsularnych (art. 61), odpowiednie
względy w postępowaniu karnym (art.
63). Konsulom honorowym przysługuje także ochrona (art. 64), oraz zwolnienie od świadczeń osobistych i rzeczowych o charakterze publicznym
(art. 67). Lista tych przywilejów brzmi
doprawdy interesująco i przyjemnie,
ale w rzeczywistości ich zastosowanie jest istotnie ograniczone, na ogół
z niewiedzy lokalnych i regionalnych
elit. Przywykłem już nie rozdzierać
szat z tego powodu, podobnie jak wiele
innych koleżanek i kolegów konsulów
honorowych.
Naturalnie działalność konsularna
przynosi też wiele osobliwości, zdarzeń ciekawych a czasem wręcz komediowych. Dla przykładu przyszło
mi kiedyś organizować misję przewiezienia do Niemiec 170 kilogramowej
damy, którą mąż po prostu zostawił
w Szczecinie po sylwestrowej nocy.
Biedna kobieta nie tylko nie znała ani
trochę polskiego, ale na skutek otyłości nie była w stanie sama poruszać
się o własnych siłach, a co dopiero
zorganizować sobie powrót.
Nie wiem, jak długo starczy mi sił
i możliwości, by pełnić funkcję Konsula Honorowego w Szczecinie. Myślę
jednak, że będzie to jedno z najbardziej intrygujących wyzwań jakich
się w życiu podjąłem.
adw. Bartłomiej Sochański

Jak – mam nadzieję – część Czytelników wie, od wielu lat współpracuję
z klientami oraz firmami prawniczymi
ze Skandynawii, zwłaszcza ze Szwecji
i Danii. Spędziłem tam wiele czasu zarówno jako prawnik, jak i zwykły turysta. Przyznać muszę, że jestem zauroczony zarówno przyrodą, jak i ludźmi.
Pierwszy mój poważny klient (towarzysko uroczy szwedzki biznesmen) przyjechał do Polski w 1988 roku. Po nawiązaniu przyjaźni wiele weekendów i
wakacji spędzałem zarówno w Szwecji
jak i Danii, gdzie poznawałem kolejnych ludzi, kolejnych klientów oraz
Skandynawię.
Chcę w tym miejscu przypomnieć,
że zarówno Szwedzi, jak i Duńczycy wiele inwestują w Polsce, m.in. na
Pomorzu Zachodnim. Niewielu z nas
pamięta, że jeździmy na duńskim paliwie (Statoil), pijemy duńskie piwo
(Carlsberg inwestujący w polskie browary), niektórzy kupują w duńskich
sklepach (Netto), a w samym Szczecinie i okolicy trzecim pracodawcą jest
duński Sonion, a jednym z najbardziej
znaczących – Skolwin Paper International (dawny Skolwin).
Trzeba mieć również na uwadze,
że znacznie zwiększył się napływ turystów z Danii. Po wejściu Polski do
Unii Europejskiej wieloletnia tradycja weekendowych wyjazdów z Danii
do Niemiec (zwłaszcza do Rostocku, z
którym jest świetne połączenie promowe z Danii – dwie i pół godziny) przeniosła się na Szczecin; kilkaset osób w
każdy weekend przyjeżdża z Danii do
Szczecina w celach turystycznych. Nie
od rzeczy będzie również wspomnieć
o duńskim elemencie Korpusu NATO
w Szczecinie, na który składa się znaczna liczba oficerów i ich rodzin.

dy Królestwa Norwegii, MSZ Norwegii i
MSZ Polski były niezwykle dyskretne.
Konsul opiekuje się obywatelami Norwegii, znajdującymi się w Polsce; opieka
konsularna dotyczy wszystkich spraw
z jakimi obywatele Norwegii zwracają
się do nas, przy czym kompetencje konsulatu honorowego są ograniczone normami Konwencji wiedeńskiej z 1969 r.
oraz przepisami państwa wysyłającego
i przyjmującego. Konsulat honorowy
(każdy z nich), a w Polsce istnieją 3 konsulaty w: Gdyni, Krakowie i Szczecinie
wykonują istotną funkcję związaną z le-

galizacją dokumentów, którymi polskie
osoby fizyczne bądź polskie osoby prawne posługują się na terenie Norwegii.
W przypadku szczecińskiego konsulatu,
którym kieruję, ilość obowiązków konsularnych jest znacząca.
Niestety nie mogę służyć informacją
o szczególnie ciekawych, frapujących
sprawach konsulatu. Konsulat pracuje
codziennie i codziennie wykonywane są
obowiązki rutynowe, które nie niosą ze
sobą zdarzeń nadzwyczajnych.
adw. Jan Kubiak

adw. Andrzej Preiss i Anders Fogh Rasmussen - premier Królestwa Danii

W moim przypadku powołanie na
funkcję konsula honorowego kierującego konsulatem Królestwa Norwegii okryte jest nieco tajemnicą. Po zakończeniu
misji przez Jona Erika Engeseta w 1998
roku Ambasada Królestwa Norwegii
rozpoczęła poszukiwania jego następcy;
ostatecznie, z tego co wiem, analizowano
listę 4 kandydatów. Wszyscy kandydaci
spotkali się z ambasadorem, złożyli krótkie informacje biograficzne. Jakie były
motywy, które spowodowały, iż mnie
wytypowano z grupy – nie wiem. Podkreślam, iż wszystkie działania Ambasa-

*

*

*

Placówka konsularna Danii w
Szczecinie funkcjonowała od początku lat 50-tych; pierwotnie w konsulacie
skandynawskim (w obecnej siedzibie
kolegi Konsula Kubiaka), następnie, od
roku 1993, samodzielnie. Konsulem był
wówczas Pan Franciszek Makarewicz,
wieloletni dyrektor PŻM. Po wielu latach udanej misji Pan Konsul Makarewicz złożył rezygnację z powodów
osobistych i ambasada rozpoczęła poszukiwanie nowego kandydata, uznając potrzebę kontynuowania placówki
w Szczecinie.
Wówczas to, w wyniku poufnych –
jakby nie było – dyplomatycznych konsultacji z władzami, przedstawicielami
życia publicznego, inwestorami oraz
dotychczasowymi konsulami innych
państw otrzymałem propozycję udziału w rozmowach kwalifikacyjnych na
stanowisko konsula. Wiem, że brały w
nich udział również inne osoby, niestety do dziś nie wiem z kim jeszcze poza
mną rozmawiano.

Początkowo odwiedziła mnie wiceambasador i w obecności asystentki zostałem poddany długotrwałemu interview. Przyznać muszę, że zestaw pytań
był zaskakująco szeroki: od zagadnień
zawodowych do dość dalekoidących
pytań na temat sfery życia prywatnego,
zarówno obecnego, jak i z dość odległej
przeszłości. Podczas tej rozmowie złożyłem zarówno oświadczenie o stanie
majątkowym, jak i odpisy deklaracji
PIT za kilka ostatnich lat (jak widać,
stan majątkowy kandydata nie jest dla
strony wysyłającej obojętny). Dowiedziałem się nadto, że zbadano również
moje zachowanie podczas wyjazdów
do Skandynawii; mimo wielu pokus,
szczęśliwie dla mnie, udało się nie
wejść w konflikt z prawem w czasie
tych wojaży.
Zobowiązany byłem również złożyć
listy polecające znanych w Szczecinie
osób zaufania publicznego, m.in. Kolegi Sochańskiego, który sobie niezwykle
cenię oraz opinie Panów: Wojewody,
Marszałka Województwa i Prezydenta
Miasta.

Następnie, podobnie jak w przypadku innych kolegów, nastąpiły konsultacje dyplomatyczne. Nieco później zostałem zaproszony do ambasadora Danii
w Warszawie Pana Lauridsa Mikaelsena na rozmowę osobistą (aczkolwiek w
obecności dwóch skrzętnie notujących
każde słowo asystentek). Warto wspomnieć, że Laurids (bo skandynawskim
zwyczajem mówimy sobie po imieniu,
jak zresztą z całym personelem ambasady i władzami duńskimi) zawodowy
dyplomata, jest prawnikiem. Po latach
pracy w MSZ Danii i misji w ONZ i w
Warszawie obecnie jest ambasadorem
w Chinach, co świadczy o jego klasie.
Wydaje mi się, że nasza rozmowa (prawnika z prawnikiem) bardzo zwiększyła
moje szanse w rywalizacji, co zresztą
później potwierdził.
Po tej rozmowie dwie kandydatury
zostały przez ambasadę przekazane do
MSZ Danii i nastąpiła faza konsultacji
dyplomatycznych już poza moją obecnością i wiedzą. Rozumiem, że objęły
one również rozmaite służby w Polsce.
Myślę, że to postępowanie zostało ułatwione dzięki posiadaniu przeze mnie
klauzuli dostępu do niektórych tajemnic związanych z moim udziałem we
władzach strategicznej spółki Skarbu
Państwa.
Po kilku miesiącach otrzymałem
wiadomość, że MSZ Danii uzgodniło
moją kandydaturę z władzami państwa przyjmującego, i że Jej Wysokość
Królowa Danii Małgorzata II wystąpiła
do Pana Prezydenta RP z wnioskiem o
aprobatę mojej osoby jako konsula honorowego. Ten zaś z pozytywną opinią
przekazał wniosek do polskiego MSZ.
Pan Minister Spraw Zagranicznych
udzielił mi pisemnego exequatur, co
stanowiło formalne zakończenie powołania mnie na stanowisko. W dniu 30
września 2002 roku mogłem odebrać
przepiękny dyplom z własnoręcznym
podpisem Jej Wysokości jako konsul
honorowy na Pomorze Zachodnie.
*

*

*

Moje obowiązki określa Konwencja
wiedeńska. Zajmuję się opieką konsularną nad obywatelami Danii w czasie
ich pobytu na Pomorzu Zachodnim,
udzielam wsparcia zwłaszcza w zakresie zagubionych dokumentów (wydaję
paszporty tymczasowe i przyjmuję aplikacje na paszporty stałe oraz na prawa
jazdy). Bywa, że wspomagam Duńczyków finansowo (wykładam bowiem

środki w miarę potrzeb po potwierdzeniu wypłacalności zainteresowanego
lub w ramach pomocy socjalnej jego
gminy). Od czasu do czasu zdarza mi
się pomagać obywatelom Danii w razie kłopotów z polskim prawem, choć
przyznaję, że nader rzadko. Nadto w
Konsulacie w okresie wyborów znajduje miejsce również okręg wyborczy.
Pomagam również Duńczykom
zamieszkałym w Polsce w ich sprawach życia codziennego. Dużą część
obowiązków zajmuje mi współpraca
z inwestorami, a w tym z attachatem
handlowym oraz Polsko-Skandynawską Izbą Handlową. Dość ściśle współpracuję z innymi konsulami Danii w
Polsce – jest nas sześciu – w tym (poza
mną) dwoje prawników: adwokat Maria Keller we Wrocławiu i radca prawny dr Krystian Ziemski w Poznaniu
(notabene dobrze znany w środowisku
szczecińskim). Pozostając przy prawnikach – żona konsula honorowego Danii
w Łodzi jest sędzią tamtejszego Sądu
Okręgowego.
*

*

*

W ramach swoich obowiązków odbyłem wiele niezwykle przyjemnych
spotkań i poznałem wielu bardzo interesujących ludzi, m.in. Pana Premiera
Rassmusena (spotkałem go zresztą
kilka razy i bardzo zaimponował mi
pamięcią). W ubiegłym roku miałem
przyjemność brać udział w organizowanym raz na 9 lat spotkaniu konsulów honorowych Danii w Kopenhadze,
w którym brało udział ponad 400 konsulów z całego świata. Na specjalnym
przyjęciu w Pałacu Królewskim przyjęły nas najwyższe władze: Jej Wysokość
Małgorzata II wraz z rodziną – małżonkiem Księciem Henrikiem i dwoma
synami, a także następca tronu Książe
Fryderyk z uroczą australijską małżonką. Z dyplomatycznego życia towarzyskiego należy odnotować, że Jej Wysokość słynie z tego, że dużo pali oraz
toleruje serwowanie mocnych napojów,
co dało się odnotować na rzeczonym
przyjęciu. À propos następcy tronu
– był kilka tygodni temu w Szczecinie
z wizytą roboczą (zastanawiam się czy
nie jako jedyna (wkrótce) koronowana
głowa, poza oczywiście Katarzyną II,
carycą…). Jeśli do tego dodać, że zapewniono nam specjalny program kulturalny, a w tym specjalny wieczór w Operze Kopenhaskiej – nowym obiekcie
ofiarowanym obywatelom Danii przez

znanego przemysłowca i shippingowca
pana Maersk, to wrażenia można określić jako niezapomniane.
Również w Polsce w ramach imprez
dyplomatycznych spotkałem osoby
wiele znaczące w życiu publicznym:
premierów, ministrów i ludzi świata
kultury. Cenię sobie niezwykle przyjemność rozmów z komisarzami europejskim: Panią Hübner, Panami Verheugenem i Pattenem.
Przyznaję ze wstydem, że dopiero
jako konsul dowiedziałem się o życiu
i postaci księcia pomorskiego Eryka,
który wyjechał z Darłowa do Norwegii
w roku 1382. Wkrótce potem, jako jedyny w historii, objął trony Danii, Norwegii i Szwecji, by po blisko 40 latach
zostać z nich usuniętym. Książę tan dokończył żywota w Darłowie, gdzie został pochowany; jego grób znajduje się
w jednym z tamtejszych kościołów w
sąsiedztwie dwóch trumien kobiecych
(z lubości do kobiet słynął i za życia…).
Cieszę się, że Darłowo umiejętnie korzysta z zainteresowania osobą księcia
i jest często odwiedzane prze Duńczyków. Cieszę się również, że ścisłe
związki z Bornholmem, popularnym
niezwykle w ostatnich latach, utrzymuje zwłaszcza miasto Kołobrzeg, skąd
latem kursują liczne statki.
Z codziennej praktyki konsularnej
muszę podać, że bardzo przydatna w
życiu jest duńska legitymacja dyplomatyczna, aprobowana przez policję
w całej Europie, a to – przyznaję ze
skruchą – ułatwia podróże, zwłaszcza
samochodem...
W końcu – choć to nie najmniej
ważne – wypada przypomnieć, że
konsulat honorowy utrzymywany jest
przez konsula; państwo wysyłające
zapewnia oczywiście w niezbędnym
zakresie pieczęcie, druki urzędowe
i temu podobne ponderabilia, natomiast konsul nie czerpie żadnych korzyści materialnych z tytułu pełnienia
swej funkcji.
Miło mi, że Dania i Kopenhaga są
bliskie mieszkańcom Pomorza Zachodniego. Tivoli, Legoland, a dla młodszych Roskilde, z jego wielkim festiwalem, są licznie odwiedzane. Liczę
na to, że zwiększy się ilość połączeń
promowych ze Świnoujścia. Szkoda,
że trzykrotnie otwierana linia lotnicza
ze Szczecina do Kopenhagi nie wytrzymała konkurencji Berlina.
adw. Andrzej Preiss

„Po krzyku, po szumie, po trudzie wezmą
dziedzictwo cisi, ciemni, mali ludzie.”
A. Mickiewicz – „Gęby za lud krzyczące”

Kilka słów o honorze
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Odwoływanie się do tradycji, wiary ojców i historii
pełnej bohaterstwa, tragicznego poświęcenia tudzież
krwi bratniej to ulubiony zabieg naprawiających Rzeczpospolitą, klasyczny oręż z arsenału słusznych haseł. Podzielając po części tę retorykę nie mogę się jednakowoż
oprzeć wrażeniu, że sanatorom coś umyka, że szlachetne skądinąd zaklęcia (abstrahując od intencji) są jakieś
niepełne, niedopowiedziane, jak gdyby wydobywające
się ze ściśniętego gardła. Wydaje mi się, że wiem czego tam brakuje. Otóż rzadko, za rzadko przywoływane
jest pojęcie stanowiące bodaj najważniejszy, uświęcony
składnik polskiej tradycji – honor.
Honor – nie pozwalający na tchórzostwo, oportunizm, zaprzaństwo, kłamstwo i obłudę. Na poniewieranie słabszych, dawanie fałszywego świadectwa, zgodę
na draństwo. Na konformizm, zdradę i dążenie do kariery za wszelką cenę. Honor – nakazujący uczciwość,
wierność swoim poglądom, przyjaźniom, sojuszom
i słowom.
Tekst ten nie jest manifestem politycznym ani tym
bardziej rozprawą. To jedynie uwagi człowieka, któremu nie jest obojętna jakość życia publicznego i stan stosunków międzyludzkich w tym miejscu i w tym czasie.
Następne pokolenia rozliczą nas z tego i żadne zaklęcia,
że walka, że nie przebierający w środkach wróg, że dziejowa konieczność, że cel wzniosły, nie usprawiedliwią
tego skarlenia, tej rezygnacji z wypełnienia testamentu
przodków. Platon w dialogu „Republika” opisał ustrój
idealny, gdzie władzę sprawują ludzie kierujący się wyłącznie honorem. Nazwał go „timokracją”. To oczywiście
piękna utopia, jakże odległa od współczesnych praktyk,
ale może warto, bez wpadania w nieznośne mentorstwo,
wspomnieć ją wśród „krzyku” i „szumu”, by nie sprawdziła się wizja wieszcza.
Piszę o tym dlatego, że, czy się to komu podoba czy
nie, prawnicy współtworzą elitę społeczeństwa, a to
przecież elita ma kultywować i pielęgnować tradycyjne
wartości, świecić przykładem, stawiać drogowskazy,
dawać wzory postaw i zachowań. Marksistowsko – leninowskie teorie o hegemonie w postaci ludu pracującego
miast i wsi zdrowo zamieszały w wielu głowach, lecz
najwyższy już czas, by, nawet narażając się na zarzut
politycznej niepoprawności, powiedzieć dobitnie, że kucharka nie może rządzić państwem a pana poznaje się
po cholewach.
Tym bardziej, że honor to wartość zagrożona, może
nie tyle spłycona i zbanalizowana, ile lekceważona,
traktowana przez większość jako coś anachronicznego,
nieprzydatnego w dzisiejszych czasach, ot, taka zabawna ramotka, zakurzony rekwizyt z odległej przeszłości,
opowieść sklerotycznego dziadka w konwencji „moja
duszko” i „panie dzieju”.
Coraz powszechniejsze jest przekonanie, że najważniejsze są pragmatyzm i skuteczność, a praktyka dnia
codziennego przynosi niestety smutne tego potwierdze-

nie. T. S. Eliot w „Eseju o Wergiliuszu” ostrzegał: „..W naszej epoce rodzi się nowa odmiana prowincjalizmu,
która zapewne prosi się o inną nazwę. Jest to prowincjonalizm nie przestrzeni, ale czasu; dla niego historia to
jedynie kronika ludzkich wynalazków, które swoje odsłużyły i zostały wyrzucone na śmietnik ;dla niego świat
jest wyłącznie własnością żyjących, w której umarli nie
mają żadnego udziału”. Dlatego tym dobitniej należy
upominać się o zachowywanie takich standardów życia
publicznego, by „ojcowie nasi” nie musieli przewracać
się w grobie. To zadanie dla elity, często nielubianej za
to przez rządzących. Zadanie trudne i niewdzięczne,
bowiem ci, którzy dzięki kapryśnym wyborcom lub politycznym nadaniom, z lepszym lub gorszym skutkiem
sprawują rządy, sami mają się za elitę, niezależnie od
wykształcenia, doświadczenia czy przymiotów umysłu
i charakteru, że o wieku i przygotowaniu merytorycznym nie wspomnę. Takie praktyki mogą przypominać
ciąganie zwierza za ogon, dlatego też Miguel de Cervantes pisał: „ honor i zysk nie sypiają w jednym łożu” a Anglicy mawiają „noblesse oblige”. Zaznaczam przy tym, że
uwag swoich nie kieruję wyłącznie do rządzących, ale
do wszystkich, którzy mają najmniejszy nawet wpływ
na stan świadomości i zachowań społeczeństwa, a więc
nie tylko do polityków, ale i prawników, dziennikarzy,
nauczycieli, historyków. Nie ma społeczeństw dobrych
i złych – są takie jak ich przewodnicy.
Wracając do honoru – tak nazywał się jeden z rzymskich bogów, będący personifikacją pojęć moralnych
– honoru i czci. Jako spadkobiercy cywilizacji łacińskiej
powinniśmy przywrócić tej cnocie należne jej miejsce
w panteonie wartości narodowych.
Sięgnąłem z ciekawości do „Polskiego kodeksu honorowego” Władysława Boziewicza z 1919 r., szczegółowo,
bo w 404 artykułach, regulującego kwestie honoru. Objętość tekstu nie pozwala mi na omówienie n.p. zasad
wyłaniania sekundantów, sądów honorowych, rozjemczych, zdolności pojedynkowej czy wreszcie warunków
pojedynku, terenu walki, wyboru broni i amunicji. Dość
powiedzieć, że kodeks dopuszczał trzy rodzaje broni pojedynkowej – szpady, szable i pistolety (gładkolufowe).
Używający broni białej rozbierali się do pasa a obecni
przy pojedynku lekarze zakładali – „wszystkie warunkami starcia dopuszczone bandaże”. Przy pojedynku
pistoletowym uczestnicy występowali w „żakietach lub
anglezach”. Ubrań jasnych należało unikać i wolno było
postawić kołnierz, by zasłonić „białość kołnierzyka”.
Wzmiankuję to tylko, by zachęcić do lektury dzieła – czytelnik dowie się przy okazji jak wyglądał pojedynek „ze
stanowiskiem stałym, z dowolnym porządkiem strzałów lub na komendę”, a jak „z awansem” lub „z awansem
wzdłuż linii równoległych”. Arcyciekawy jest rozdział o
zdolności do żądania i dawania satysfakcji honorowej.
Nie miał jej n.p. denuncjant, homoseksualista, zeznający
fałsz, piszący anonimy, oszczerca, paszkwilant i rozsze-

Mirosław Kido, prokurator Prokuratury
Apelacyjnej w Gdańsku, do 10 lutego
2006 r. Prokurator Okręgowy w Słupsku
rzający paszkwile czy obcujący ustawicznie z ludźmi
niehonorowymi. Jednak najciekawsze jest określenie
obrazy – otóż kodeks stanowi, że jest nią „każda czynność, gestykulacja, słowne, obrazowe lub pisemne wywewnętrznienie się, mogące obrazić honor lub miłość
własną drugiej osoby, bez względu na zamiar obrażającego”. W uwadze zamieszczonej poniżej czytam, z coraz
większym pomieszaniem (ach ta liberalna szkoła prawa,
garb, który będę musiał dźwigać jak krzyż do końca dni
moich), że za obrazę należy przyjąć „każde, nawet najdrobniejsze zadraśnięcie miłości własnej obrażonego,
słowem to wszystko, co on jako zniewagę uważa, nawet
wówczas, gdy osoba druga, będąca na miejscu obrażonego, nie czuła się obrażona...”.
A zatem w centrum uwagi Boziewicza znajduje się skrajnie subiektywna, wysublimowana miłość własna. Zgroza
wywołana obrazem III RP, wyniszczonej epidemią pojedynków, zredukowanej populacyjnie do poziomu Albanii
czy Węgier, ustąpiła dopiero wtedy, kiedy uświadomiłem
sobie, że ten kodeks, słabo zresztą znany, nie obowiązuje, a i w II RP był dokumentem pozaprawnym.
Sięgnąłem tedy do „Akademickiego Kodeksu Honorowego” autorstwa dr Juliusza Sas -Wisłockiego, szukając
innej definicji honoru. Z niejaka ulgą przeczytałem, że
„...cześć każdej osoby, jak również cześć każdego zrzeszenia jest wyrazem jej wartości duchowej a tym samym
wyrazem pełni indywidualnych obowiązków i praw honorowych danej osoby względnie zrzeszenia, a zarazem
stanowi cząstkę wartości duchowej społeczeństwa, w
skład którego dana osoba lub zrzeszenie wchodzi...”. Wyraźnie zmienia się tu punkt odniesienia wobec pojęcia
honoru – nie ma on swojego źródła w egoizmie lecz jest
niejako odbiciem ducha personalizmu. Tak rozumiany honor bazuje na godności osoby ludzkiej i nakazuje
uznanie poczucia godności innych osób przez nasz stosunek do nich. Wobec takiego ujęcia nie można odmówić zdolności honorowej osobom duchownym i kobietom, jak to czynił kodeks Boziewicza (chroniąc te osoby
przed obowiązkiem żądania i dawania satysfakcji ).
„…Honor to poczucie godności ( osobistej, grupowej,
stanowej ) wyrażające się z jednej strony przez poczuwanie się do obowiązku postępowania i działania
w pewien sposób, określony przez zwyczaje, poglądy
i nakazy etyczne, przyjęte w danym środowisku, z drugiej zaś strony przez żądanie przestrzegania w stosunku
do siebie pewnych ustalonych form, będących wyrazem
uszanowania tej właśnie godności...”. Ta definicja, pochodząca z przedwojennej Encyklopedii Wojskowej jest
chyba najbliższa współczesnemu pojmowaniu honoru.
Powyższy wywód ma służyć konkluzji – osoba postępująca niehonorowo zaprzecza naszej bezcennej tradycji – łacińsko – chrześcijańskiej, rycerskiej, powstańczej, europejskiej.
Osiąganie doraźnych celów za cenę rezygnacji z elementarnych zasad przyzwoitości nie może stać się nor-

mą nowych czasów. Edmund Burke, wielki angielski
filozof w „Rozważaniach o rewolucji we Francji” (1790)
pisał: „..czasy rycerstwa przeminęły. Nastały czasy sofistów, ekonomistów i kalkulatorów, a chwała Europy
zgasła na zawsze. {...} Zanikło przywiązanie do zasad,
nieskazitelność honoru. {...} Życie ma być brutalnie
odarte z wszystkich pozorów przyzwoitości. Wszystkie
wzniosłe idee, pochodzące ze skarbca moralnej wrażliwości, zadomowione w sercu, lecz aprobowane przez
rozum jako niezbędne dla pokrycia defektów naszej
nagiej, ułomnej duszy i nadania jej godności w naszych
własnych oczach, mają zostać odrzucone jako śmieszne,
absurdalne i staromodne przeżytki. {...} Kiedy odbiera się nam dawne przekonania i zasady życia, tracimy
coś nieskończenie cennego. Od tej chwili nie mamy już
kompasu, który mógłby nam przewodzić, nie wiemy też
dokładnie, do jakiego portu zdążamy”. Gorzką aktualność tych słów znacznie łagodzi świadomość, że w ciągu
tych 216 lat mój naród wielokrotnie dawał dowody wielkości i rycerstwa, wiec my, dziesiąte z kolei pokolenie
od czasów, gdy chwała Europy miała zgasnąć na zawsze,
mamy jeszcze szansę.
I jeszcze jeden, ostatni cytat: „...Trudno nie zauważyć, iż bardzo często programy, które biorą początek
w idei sprawiedliwości, które mają służyć jej urzeczywistnieniu we współżyciu ludzi, ludzkich grup i społeczeństw, ulegają w praktyce wypaczeniu. Chociaż więc
w dalszym ciągu na tę samą ideę sprawiedliwości się
powołują, doświadczenie wskazuje na to, że nad sprawiedliwością wzięły górę inne, negatywne siły, takie
jak zawziętość, nienawiść czy nawet okrucieństwo.
Wówczas chęć zniszczenia przeciwnika, narzucenia
mu całkowitej zależności, ograniczenia jego wolności,
staje się istotnym motywem działania. Jest to sprzeczne z istotą sprawiedliwości, która sama z siebie zmierza do ustalenia równości i prawidłowego podziału
pomiędzy partnerami sporu. Ten rodzaj nadużycia samej idei sprawiedliwości oraz praktycznego jej wypaczenia świadczy o tym, jak dalekie od sprawiedliwości
może stać się działanie ludzkie, nawet jeśli podjęte jest
w imię sprawiedliwości {…} należy zauważyć, że w sytuacji, w której nie istnieje żadna ostateczna prawda,
będąca przewodnikiem dla działalności politycznej
i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei
i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.” To
Jan Paweł II.
Rozważania te dedykuję tym wszystkim, którzy
uważają, że sprawiedliwość to cnota samoistna. Cnotą tej samej wagi jest poszanowanie godności swojej
i innych ludzi. Między tymi cnotami nie może być
konfliktu ani nawet sprzeczności – w przeciwnym razie nie ma honoru i nie ma sprawiedliwości. Honor est
premium virtutis. [ ]
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Wrażeniami z edukacyjnej „eurowycieczki” zorganizowanej dla członków Krajowej Rady Radców
Prawnych podzielił się w poprzednim numerze
„In Gremio” dziekan Marek Falco.
To prawda- nie było wśród jej uczestników chyba
ani jednej osoby niezadowolonej z tej eskapady i rozczarowanej jej programem.
Zobaczyliśmy bardzo dużo w tempie iście amerykańskim, ale warto było znieść ten wysiłek! Każdy
z nas - wydawało by się- o instytucjach unijnych wiedział niemało. Ale zetknięcie się tej wiedzy teoretycznej z praktyką: spotkania z pracownikami i funkcjonariuszami unijnych instytucji, udział (w charakterze
widza oczywiście) w posiedzeniu Komisji Parlamentu
Europejskiego, długa i bardzo merytoryczna wizyta w Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej
wżBrukseli poszerzyło naszą wiedzę o tym „superpaństwie”, którego jesteśmy członkiem.
Ja chcę podzielić się z czytelnikami „In Gremio” refleksją z jednej tylko wizyty, niezaplanowanej wcześniej w naszym diariuszu podróży.
Na jej pomysł wpadł członek kierownictwa Law
Society England and Walles (odpowiednik „naszej”
KRRP) – odpowiedzialny za kontakty z samorządami
prawniczymi Europy Środkowej. Byliśmy bowiem
gośćmi tej potężnej korporacji w przedostatnim dniu
naszej podróży.
Jej siedziba znajduje się w City of Westminster,
w samym sercu Londynu, w sąsiedztwie prestiżowej
dzielnicy nazywanej często „dzielnicą prawników”
z racji usytuowania na jej terenie instytucji wymiaru
sprawiedliwości oraz znanych kancelarii. Mieści się
w pięknej wiktoriańskiej kamienicy, której wnętrzez wyjątkiem obszernego wyłożonego drewnem hallu,
ozdobionego lustrami i portretami znakomitych prawników i piękną klatką schodową „ z epoki” znakomicie
dostosowane zostało do dzisiejszych potrzeb centrali
potężnej korporacji. Na terenie City of Westminster
ma swoją siedzibę Najwyższy Sędzia Anglii i Walii
oraz Wyższy Sąd Królewski – Higher Royal Court, jedyny dla całej Anglii i Walii cywilny sąd odwoławczy.
I właśnie zwizytowanie tego sądu zaproponowano
nam, o czym wspomniałam na wstępie.
Z aprobatą przyjęliśmy tę propozycję zdając sobie
doskonale sprawę, że bez tak dobrej rekomendacji
naszych przyjaciół z Law Society nie byłaby możliwa
jej realizacja. Nie jest to bowiem instytucja, do której
można bez wcześniej uzyskanej zgody lub bez wyraźnego własnego interesu prawnego wejść grupą 40 osobową!
Początkowo chodziło tylko o to, abyśmy mogli obejrzeć znajdującą się w budynku sądu stałą ekspozycję
historycznych urzędowych strojów angielskich i walijskich sędziów, adwokatów i funkcjonariuszy sądowych- począwszy od początku wieku XVIII do czasów
współczesnych.
Wygląd i uroda budynku zaskoczyły nas i wprawiły w zdumienie i zachwyt. Myśleliśmy bowiem, że
jesteśmy u wejścia do gotyckiej katedry, a nie sądu!
Katedra Westminsterska

Eurowycieczka... raz jeszcze
Obszerny, szary budynek z pięknym, strzelistym portalem i koronką gotyckich wieżyczek ozdobiony rzeźbami ludzi, zwierząt i roślin, witrażowymi oknami do
złudzenia bowiem przypomina świątynię!
Przemknęliśmy pospiesznie przez elektroniczne
bramki (dziwnie nie pasujące do tego historycznego
wnętrza) sprawnie badające, czy aby nie wnosimy
niebezpiecznych przedmiotów i znaleźliśmy się na
pierwszym piętrze, gdzie w gablotach usytuowanych
na korytarzach okalających „główną nawę” całego
budynku lśnią wszystkimi niemal kolorami tęczy fantazyjne urzędowe stroje stróżów angielskiego prawa.
Czuliśmy się jak w muzeum teatralnym, a nie w surowej świątyni Temidy!
Ale okazało się, że najciekawsze jeszcze jest przed
nami: zgoda na wejście do budynku obejmowała również uprawnienie do uczestnictwa (oczywiście biernego!) w jednej z rozpraw.
Zaproszeni szerokim gestem przez woźną sądową odzianą w powłóczystą czarną szatę sprawnie
i w milczeniu weszliśmy do stosunkowo niewielkiej,
ale zaskakująco wysokiej sali doświetlonej naturalnym światłem wpadającym do wnętrza przez dwa
gotyckie okna usytuowane naprzeciwko siebie i zajęliśmy miejsca w trzech ostatnich rzędach na masywnych drewnianych ławach z pulpitami. Poniżej okien
wbudowane w ścianę regały zapełnione księgami
stwarzały wrażenie solidnej starej biblioteki, a nie
sali sadowej. Centralną część sali stanowił usytuowany bardzo wysoko (na półtorametrowym podwyższeniu) stół sędziowski. Poniżej stołu sędziowskiego
zajęli miejsca: pomocnik sędziego, stenotypistka oraz
woźna. Naprzeciwko - w centralnej części - powód, adwokat, a za nim dwóch jego asystentów.
Sprawa dotyczyła dochodzenia odszkodowania od
Ministerstwa Zdrowia za usługę medyczną. Adwokatmłody człowiek ubrany w czarną togę i srebrną perukę z warkoczykiem spokojnie wertował akta.
Po wywołaniu sprawy, wejściu sędziego także
ubranego w czarną togę i srebrną perukę i zaprotokołowaniu informacji dotyczących stron sporu sędzia
udzielił głosu adwokatowi, który przez kilkanaście
minut przedstawiał i uzasadniał swe stanowisko
w procesie. Faktycznie bardzo szybko wystąpienie
to przekształciło się w dialog sędzięgo z adwokatem,
który korzystając z pomocy swych asystentów starał
się jak najprecyzyjniej na zadawane pytania odpowiadać. Sędzia kiwał głową, cierpliwie wysłuchiwał
odpowiedzi, prawie cały czas uśmiechał się łagodnie
nie wykazując cienia zniecierpliwienia lub irytacji.
Potem udzielił głosu przedstawicielowi pozwanego

i także cierpliwie i z miłym wyrazem twarzy słuchał
jego wystąpienia. Po tej wypowiedzi nastąpiła kolejna seria pytań sędziego skierowana do adwokata; ten
szczegółowo ustosunkowywał się do sprawy wyjaśniając możliwie najprecyzyjniej wszelkie wątpliwości
sędziego.
Trzeba przy tym zaznaczyć, ze żadna ze stron procesu w trakcie trwającej blisko godzinę rozprawy nie
zaszczyciła nas - kilkudziesięcioosobowej grupy - ani
jednym spojrzeniem! Sprawa toczyła się tak, jakby na
sali poza sędzią i jego asystentem znajdowało się pięć
a nie czterdzieści osób! Byliśmy doskonale „przezroczyści” dla sędziego, adwokatów i stron. Po prostu dla
nich nie istnieliśmy…
Sędzia się nie spieszył. Wyraźnie dążył do takiego
stanu wiedzy o sprawie i możliwych do zastosowania
środkach prawnych, aby zaproponować rozstrzygnięcie, które obie strony zaakceptują. W naszym odczuciu był to doskonały spektakl toczący się w przyjaznej
atmosferze i zmierzający do finału poprzez roztropną,
niespieszną i cierpliwą mediację.
Nie było podniesionych głosów, agresywnych słów,
pełnych irytacji gestów.
Styl, w jakim ta sprawa o banalnej tematyce była
prowadzona zaimponował nam.
Zastanawialiśmy się po wyjściu z sali, czy to miejsce, w którym od wieków niezmiennie wymierza się
sprawiedliwość ułatwia kreowanie klimatu powagi,
szacunku i życzliwości dla stróżów prawa? Doszliśmy
do wniosku, że chyba tak… Wszak angielski trawnik
także po kilkuset zaledwie latach pielęgnacji wygląda
nieskazitelnie... [ ]

przed wejściem do Sądu

Agnieszka Dąbrowska
radca prawny

W ostatnim czasie wzrasta, również
w Polsce, popularność hazardu internetowego organizowanego przez serwisy zlokalizowane na zagranicznych
domenach. Dotyczy to przede wszystkim gry w pokera i zakładów bukmacherskich obejmujących przewidywa-

być może mało kto wie, ale wydaje się,
że z wolna świadomość ich obowiązywania dociera do graczy. Zgodnie
z art. 107 § 2 kks, kto na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub
zagranicznym zakładzie wzajemnym,

grach i zakładach organizowanych za
granicą jest zakazany.
Wszystkie wspomniane wyżej przepisy kodeksu karnego skarbowego nie
odróżniają gier i zakładów internetowych od wszelkich innych – należy uznać, że zakazany jest udział we

Prawne aspekty hazardu internetowego
nie wyników zawodów sportowych.
Zjawisko to nie zostało do tej pory w
wystarczający sposób przeanalizowane w piśmiennictwie prawniczym.
Niniejszy tekst jest próbą uchwycenia
niektórych aspektów tej tematyki.
1. Prawo karne skarbowe
i polskie prawo podatkowe
Zacznę od prawa podatkowego.
Pierwszy wniosek może wydać się zaskakujący – dochody z wygranych w
grach i zakładach organizowanych za
granicą nie są w ogóle w Polsce opodatkowane. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt
4 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych przepisów tej ustawy
nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być
przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Chodzi przede wszystkim o dochody z działalności, która jest na terenie
Polski całkowicie zakazana i polega na
dokonywaniu czynów zabronionych
przez ustawę pod groźbą kary. Do tej
właśnie kategorii należy zaliczyć przychody z gier losowych i zakładów wzajemnych prowadzonych z naruszeniem
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992
r. o grach losowych i zakładach wzajemnych. Podstawowy przepis tej ustawy – art. 3 – stanowi, że urządzanie
i prowadzenie działalności w zakresie
gier losowych, zakładów wzajemnych,
gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych
w ustawie. Według dalszych przepisów
niektóre rodzaje gier losowych są objęte całkowitym monopolem państwa,
a inne mogą być organizowane przez
podmioty prywatne na podstawie odpowiedniego zezwolenia wydawanego
przez Ministra Finansów.
Z przepisami tymi korespondują
odpowiednie regulacje w kodeksie karnym skarbowym (dalej: kks), o których

podlega karze grzywny w wysokości
do 720 stawek dziennych albo karze
pozbawienia wolności do lat 3, albo
obu tym karom łącznie. Ustawodawca
nie pobłaża tutaj nawet jednorazowym
graczom – sankcja jest taka sama, jak w
przypadku organizatora lub prowadzącego grę lub zakład wbrew przepisom
ustawy lub warunkom zezwolenia (art.
107 § 1 kks). W grę wchodzi ewentualnie wypadek mniejszej wagi (art. 107
§ 4 kks), za który grozi kara grzywny
jak za wykroczenie skarbowe – od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności
minimalnego wynagrodzenia, czyli
obecnie od 89,91 złotych do 17.892,00
złotych. Przestępcą skarbowym zgodnie z art. 109 kks jest też każdy uczestnik gry lub zakładu organizowanych w
kraju bez zezwolenia lub nawet za zezwoleniem, ale wbrew jego warunkom;
w tej sytuacji kara grzywny wynosi do
120 stawek dziennych, ale za to nie
ma oddzielnie stypizowanej mniejszej
wagi tego czynu.
W przypadku hazardu internetowego zapewne zdecydowanie częściej
chodzi o udział w grach i zakładach
zagranicznych, czyli o przestępstwo
lub wykroczenie skarbowe z art. 107 §
2 kks – w przepisie tym nieprzypadkowo nie ma mowy o tym, że chodzi tylko
o gry organizowane wbrew przepisom
ustawy lub warunkom zezwolenia, bo
zgodnie z ustawą o grach losowych lub
zakładach wzajemnych nie jest możliwe, aby zagraniczny podmiot uzyskał
w Polsce zezwolenie na organizowanie jakichkolwiek gier lub zakładów
(zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o grach
losowych i zakładach wzajemnych
działalność tego rodzaju może być prowadzona wyłącznie w formie spółki
akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
czyli z definicji udział we wszystkich

wszystkich, bo przecież chodzi o karalność samej istoty hazardu.
Istotne jest, że nawet gdyby jakiś
podmiot wystąpił do Ministra Finansów o zezwolenie na urządzanie gier
i zakładów w internecie, to spotka się
z decyzją odmowną. Zgodnie bowiem
z art. 7 ust. 1 ustawy o grach losowych
i zakładach wzajemnych urządzanie
typowych gier jest dozwolone tylko
w kasynach gry (ewentualnie salonach
gier), a zgodnie z art. 7 ust. 3 tej ustawy
przyjmowanie zakładów wzajemnych
jest możliwe wyłącznie w punktach
przyjmowania zakładów wzajemnych.
Dalsze konsekwencje udziału w nielegalnych grach losowych i zakładach
wzajemnych określa art. 30 § 5 kks.
Przepis ten ustanawia obligatoryjny
przepadek praktycznie wszystkich
środków finansowych zaangażowanych w grę czy też pochodzących z gry
(w wypadkach określonych w art. 107
§ 1-3 kks orzeka się przepadek dokumentu lub urządzenia do gry losowej,
gry na automacie, gry na automacie
o niskich wygranych lub zakładu wzajemnego oraz wygranych, które na
podstawie tego dokumentu przypadają
grającemu, a także środków uzyskanych ze sprzedaży udziału w grze lub
wpłaconych stawek. Przepis stosuje
się odpowiednio także w wypadkach
określonych w art. 107a § 1, art. 109
i art. 110 kks). Takie same konsekwencje są w przypadku zakwalifikowania
udziału w grze lub zakładzie jako wypadku mniejszej wagi i wykroczenia
skarbowego – przepadek wygranych
kwot powinien być orzeczony obligatoryjnie na podstawie art. 49 § 5 kks.
W związku z tym, gdyby organ podatkowy w jakikolwiek sposób dowiedział się, że dochód zadeklarowany w
Polsce do opodatkowania pochodzi
z wygranej w grze losowej albo zakładzie wzajemnym organizowanym bez

4. Podsumowanie

zezwolenia, w szczególności za granicą1, powinien:
1) uznać taki zadeklarowany podatek
za nienależny na podstawie art. 2 ust.
1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych,
2) jeśli kwota podatku została zapłacona, nadpłatę teoretycznie należy zwrócić podatnikowi zgodnie z art. 76-78
ordynacji podatkowej, z tym że jeszcze
przed zwrotem można wszcząć postępowanie przygotowawcze w sprawie o
przestępstwo albo wykroczenie skarbowe i w ramach tego postępowania
kwotę zadeklarowaną przez podatnika
( a także pozostałą kwotę wygranej –
wszak cała wygrana ulega przepadkowi ) zabezpieczyć na poczet grożącego
środka karnego przepadku przedmiotów i przepadku korzyści majątkowej.
2. Prawo cywilne
Gdyby do umów zawieranych w ra
mach organizowania gier losowych
i zakładów wzajemnych w internecie
stosować polskie prawo cywilne, to
zgodnie z art. 413 § 2 k.c. roszczeń z gry
lub zakładu od organizatora można byłoby dochodzić tylko wtedy, gdy gra lub
zakład były prowadzone na podstawie
zezwolenia właściwego organu państwowego. Ponieważ zgodnie z wyżej
postawionymi tezami uzyskanie takiego zezwolenia w Polsce nie jest możliwe, zobowiązanie organizatora gry
do wypłacenia wygranej byłoby wyłącznie zobowiązaniem naturalnym,
co więcej – w razie spełnienia takiego
świadczenia mógłby on żądać od gracza jego zwrotu na podstawie art. 413 §
1 kc (gra lub zakład były zakazane).
Jednakże przepisy te przy grach i za
kładach organizowanych przez podmioty zagraniczne raczej nie będą sto-

sowane z tego powodu, że regulaminy
gier, których zaakceptowanie jest warunkiem uczestnictwa w grze zawierają na ogół klauzulę poddania zobowiązań umownych z tytułu uczestnictwa
w grze prawu innemu niż polskie (będącą wyborem prawa w rozumieniu
art. 25 § 1 ustawy z dnia 12 listopada
1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe), z reguły bardziej sprzyjającemu
hazardowi niż prawo polskie.
3. Międzynarodowe
prawo podatkowe
W umowach międzynarodowych
o unikaniu podwójnego opodatkowania regułą jest traktowanie dochodów
z wygranych w grach losowych i zakładach wzajemnych jako „innych dochodów” niewymienionych w żadnym
szczegółowym postanowieniu danej
umowy, a w konsekwencji opodatkowanych tylko w kraju miejsca zamieszkania lub siedziby gracza uzyskującego
wygraną. Autor tego tekstu nie zna żadnej umowy, która byłaby wyjątkiem od
tej reguły. Zagraniczny fiskus nie powinien więc interesować się takimi dochodami transferowanymi dla graczy
mieszkających w Polsce, a gdyby chciał
je opodatkować, to należy przed organami podatkowymi danego państwa
powoływać się na odpowiednią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wyjątki, czyli opodatkowanie
takiego dochodu za granicą, mogą
dotyczyć krajów, z którymi Polska nie
ma podpisanych umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania – ale wiadomo, że siedziby organizatorów gier
(czyli kraje, z których jest uzyskiwany
dochód) to często raje podatkowe, które dochodów graczy nie opodatkowują
albo opodatkowują minimalnie.

1) Stwierdzenie, że dochody z wygranych w zagranicznych grach i zakładach powinny być opodatkowane w Polsce, znalazło się w tekście autora podpisanego pseudonimem „i. l.” pt. „Od wygranej
z zagranicy płaci się w Polsce” [w:] Rzeczpospolita z 24 kwietnia 2006 r., s. C5; 2) Bartosz Klimas,
Zakazane strony, [ w:] „Polityka” z 22 kwietnia 2006 r, s. 96-97

Zgodnie z licznymi zawartymi
przez Polskę umowami o unikaniu
podwójnego opodatkowania dochody
z tytułu wygranych w grach losowych
i zakładach wzajemnych organizowanych w internecie przez podmioty
zagraniczne w zasadzie mogą być opodatkowane wyłącznie w Polsce i według prawa polskiego. Jak to zostało
wykazane wyżej polskiemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych
(na marginesie dodajmy, że podatkowi
dochodowemu od osób prawnych też)
takie dochody w ogóle nie podlegają.
Powinny one natomiast ulegać
w Polsce przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. I tutaj jest najsłabsze ogniwo tej układanki – oficjalne dane na
temat ścigania przestępstw i wykroczeń z tym związanych trudno znaleźć, ale np. w opublikowanym w tym
roku w tygodniku „Polityka” artykule
dotyczącym hazardu internetowego2
znalazła się informacja o tym, że regułą w działaniach prokuratorów w takich sprawach jest odmowa wszczęcia
postępowań albo ich umarzanie. Jeśli
tak jest w rzeczywistości, to przytoczone przeze mnie przepisy są praktycznie martwe.
Za tym idzie postulat odrębnego
uregulowania hazardu internetowego
w ustawie o grach losowych i zakładach wzajemnych i nietraktowania go
jako swoistej prawnej „szarej strefy” w
związku z tym, że wydaje się, iż organy ścigania nie są w stanie skutecznie
egzekwować obecnie obowiązujących
przepisów karnych skarbowych, a podatków od takich dochodów egzekwować w obecnym stanie prawnym nie
wolno. Niewątpliwie art. 2 ust. 1 pkt
4 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych ma zastosowanie do
dochodów z czynów zabronionych
niezależnie od tego, czy te czyny są
faktycznie ścigane, czy nie.
I tu następuje końcowy wniosek
kluczowy dla hazardzistów – z reguły
nie muszą oni płacić podatku za granicą, na pewno nie muszą płacić podatku w Polsce, a odpowiedzialność karna jest iluzoryczna. Czyli w praktyce
mają czysty zysk. [ ]
Mirosław Jońca
Aplikant radcowski II roku
OIRP w Szczecinie

Aneta Dulińska
studentka V roku prawa
na Uniwersytecie Szczecińskim

Definicja legalna
osoby niepełnosprawnej
Niepełnosprawność jest jednym z najbardziej
uniwersalnych problemów ludzkości. Występowała
we wszystkich społecznościach, w każdym okresie
historycznym i występuje nadal. Rzutuje na wszystkie sfery życia dotkniętej nią osoby, a często także
na życie osób najbliższych. Pomimo takiego poziomu
uniwersalności problemu, wiele osób ma trudności
z udzieleniem jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na
pytanie: co oznacza pojęcie „osoba niepełnosprawna”? W potocznym rozumieniu pojęcie niepełnosprawności często utożsamiane jest z pojęciem kalectwa, jako ułomności fizycznej, wywołanej trwałym
uszkodzeniem ciała, wrodzonym bądź nabytym.
Zakres tej definicji jest dość szeroki, a jej podstawa
ma charakter faktyczny, tzn. o przynależności danej
osoby do grupy osób niepełnosprawnych decyduje
jej rzeczywisty stan. Zupełnie odmienny charakter
ma funkcjonująca w polskim systemie prawnym
definicja legalna osoby niepełnosprawnej. Definicja
ta została sformułowana w celu określenia, kto i na
jakiej podstawie ma uzyskać dostęp do działań na
rzecz osób niepełnosprawnych. Jest ona zawarta w
art.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych 1. Przepis ten zawiera definicję o
charakterze regulującym. Ustala ona znaczenie pojęcia osoby niepełnosprawnej dla celów związanych
z wykonywaniem działań ustawowych na rzecz takich osób. Odwołują się do niej także inne przepisy
dotyczące działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
np. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy
społecznej2 .Dla lepszego naświetlenia sytuacji pozwolę sobie przytoczyć treść art. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych:
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Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych
w art. 3 lub
2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy
na podstawie odrębnych
przepisów, lub
1) Dz. U. Nr123 poz.776 z późniejszymi zmianami
2) Dz. U. Nr64 poz.593 z późniejszymi zmianami

3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia - zwanych dalej „osobami niepełnosprawnymi”.
Z powyższej definicji jasno wynika, iż zasadnicze
znaczenie dla uznania danej osoby za niepełnosprawną ma posiadanie przez nią stosownego dokumentu
(orzeczenia), nie zaś jej stan faktyczny, który jedynie
pośrednio jest podstawą dostępu do świadczeń i działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Jednocześnie
wart podkreślenia jest konstytutywny charakter orzeczenia, przejawiający się tym, iż niezależnie od okresu, w jakim powstała niepełnosprawność, możliwość
korzystania z przewidzianych przepisami uprawnień
rodzi się dopiero z chwilą uzyskania orzeczenia.
Wspomniana definicja została przyjęta także przez
wiele aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących
(regulaminy itp.), jeśli nie w sposób bezpośredni, to
dorozumiany. Tak szerokie stosowanie przytoczonej
definicji wynika zapewne z jej usytuowania w ustawie stanowiącej punkt odniesienia dla większości
działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Jednocześnie w polskim systemie prawnym brak jest alternatywnych definicji pojęcia osoby niepełnosprawnej,
co skutkuje automatycznym przyjmowaniem przez
większość podmiotów, działających na rzecz takich
osób, wspomnianej definicji. Taka jednolitość posiada wiele niewątpliwych zalet. Zapobiega rozbieżnościom interpretacyjnym i umożliwia jasne określenie,
kto jest osoba niepełnosprawną, kto zaś nią nie jest.
Pozwala również na jednoznaczne stwierdzenie niepełnosprawności przez osobę bez przygotowania
medycznego (urzędnik), co byłoby niewykonalne,
gdyby zachodziła konieczność oceny na podstawie
faktycznego stanu zdrowia danej osoby. W zasadzie
pod względem prawnym trudno cokolwiek zarzucić
tak sformułowanej definicji. Niestety, mimo pozornej doskonałości, taki sposób zdefiniowania pojęcia
osoby niepełnosprawnej może prowadzić do utrudnienia dostępu tych osób do przeznaczonych dla nich
świadczeń i udogodnień. W obecnym stanie prawnym
osoba np. pozbawiona obu nóg nie może skorzystać
z przeznaczonych dla niej udogodnień (choćby miejsca parkingowego dla inwalidy) jeżeli nie posiada

stosownego orzeczenia. Nie ma żadnego znaczenia
fakt, iż niepełnosprawność jest widoczna na pierwszy
rzut oka i oczywista nawet dla laika. Aby otrzymać
odpowiednią nalepkę na samochód, uprawniającą do
korzystania z miejsc dla inwalidów trzeba najpierw
uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku osób z oczywistym i trwałym kalectwem (noga
raczej nie odrośnie) można by znacznie uprościć procedury i wydawać stosowne dokumenty na podstawie
zaświadczenia od lekarza prowadzącego. Oszczędziłoby to trudności zainteresowanym osobom, a pracy
i kosztów zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wymagałoby to jednak wprowadzenia
pewnych zmian proceduralnych, które umożliwiłyby
uznanie osoby dotkniętej oczywistym, trwałym kalectwem za niepełnosprawną na podstawie zaświadczenia lekarze prowadzącego. Obecny system powoduje
również, że wiele osób faktycznie niepełnosprawnych
rezygnuje z prób uzyskania orzeczenia ze względu na
konieczność dojazdu na posiedzenie komisji orzekającej. Dla wielu z nich, zwłaszcza zamieszkałych na
terenach wiejskich, wiąże się to z dużym wysiłkiem,
który nie zawsze są w stanie podjąć. Wprowadzenie
możliwości uznania danej osoby za niepełnosprawną na podstawie zaświadczenia lekarskiego spowodowałoby znaczne ułatwienia w dostępie do tych
świadczeń, przy których znaczenia nie ma stopień
niepełnosprawności, a sam fakt zaliczenia do grupy
osób niepełnosprawnych (np. zasiłek pielęgnacyjny
z GOPS, którego wysokość jest niezależna od stopnia
niepełnosprawności uprawnionej osoby).
W świetle przytoczonych przykładów definicja
ustawowa osoby niepełnosprawnej wydaje się być
zbyt wąska i niedostosowana do realiów życia codziennego. Wprowadzenie proponowanych zmian
wiązałoby się z poszerzeniem definicji legalnej osoby
niepełnosprawnej oraz określeniem procedury wystawiania zaświadczeń przez lekarzy specjalistów,
prowadzących leczenie takich osób. Można by się pokusić o stwierdzenie, że tak zmodyfikowana definicja
w znacznie bardziej pełny sposób oddawałaby istotę
niepełnosprawności i niwelowałaby przeszkody formalne w dostępie osób niepełnosprawnych do przeznaczonych dla nich świadczeń i udogodnień. [ ]

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu
16 lutego 2007 roku w Hotelu Radisson
w Szczecinie – sala Vivaldi od godz. 20.00
odbędzie się XV Bal Radców Prawnych,
w którym udział środowisk prawniczych
będzie mile widziany. Koszt uczestnictwa
wynosi 250zł od osoby. Proszę o zgłoszenia wraz z wpłatą w sekretariacie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
w terminie do 15 stycznia 2007 roku.
Dziekan OIRP
Marian Falco
Informuję, że Rada Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Szczecinie zakupiła kilkanaście tóg radcowskich, które
pozostają do dyspozycji radców prawnych w sądach położonych na terenie
miasta Szczecina. Togi przeznaczone
są przede wszystkim dla radców prawnych spoza Szczecina. Udostępniane są
w szatni sądów przy ul. Kaszubskiej 42,
ul. Małopolskiej 17, ul. Mickiewicza 163,
ul. Narutowicza 19, ul. Limanowskiego,
ul. Staromłyńskiej 10, a także w siedzibie OIRP w Szczecinie. Wypożyczający
otrzyma togę po pozostawieniu pracownikowi sądu legitymacji radcowskiej.
Dziekan OIRP
Marian Falco
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Ciąża i macierzyństwo
a ubieganie się o zatrudnienie
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pracy, świadectwa ukończenia gimnazjum, orzeczenia
lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań
do pracy na określonym
stanowisku oraz innych
dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia
wynika z odrębnych przepisów.
Z żadnego z tych dokumentów pracodawca nie jest
w stanie wyciągnąć wniosku na temat ciąży. Ewentualne pytania odnośnie odmiennego stanu kobiety
byłyby niezgodne z prawem. Skoro pracodawca, pomimo wszystko, ośmieliłby się je zadać, złamałby
art. 111 k.p., a ponadto jego zachowanie mogłoby być
odebrane przez pracownicę jako przejaw jej dyskryminacji. Taka postawa pracodawcy byłaby jednocześnie przyzwoleniem na kłamstwo ze strony przyszłej
pracownicy, toteż jej odpowiedź na pytanie odnośnie
ciąży mogłaby być niezgodna z prawdą.
Pracodawca nie tylko nie może wypytywać przyszłej pracownicy na temat jej ewentualnej ciąży, ale
nie wolno mu także starać się o uzyskanie informacji
od lekarza medycyny pracy.
Jest jednak pewien szczególny przypadek, kiedy
to pracodawca ma prawo, a nawet obowiązek, zostać
poinformowanym o odmiennym stanie przyszłej pracownicy. Jeśli kobieta ma być zatrudniona przy pracach wzbronionych kobietom w ciąży, należy przeprowadzić badania lekarskie mające wykluczyć ciążę lub
ewentualnie określić jej stan. Pracodawca ma wtedy
obowiązek dopilnować przeprowadzenia takich badań, a jego naruszenie podlega karze grzywny.
ww w.ingrem

Podobno dla kobiety nie ma nic piękniejszego od
macierzyństwa. Ja sama jestem kobietą, choć jeszcze stosunkowo młodą, i mimo że matką jeszcze nie
byłam, całkowicie zgadzam się z tym twierdzeniem.
Ale kobieta, podobnie jak homo sapiens płci męskiej,
to także człowiek pracujący - homo laborans. A żeby
stać się człowiekiem pracującym musi ona najpierw
zapomnieć o równouprawnieniu, wydać majątek na
elegancki żakiet, spódnicę i śnieżnobiałą bluzkę i stanąć oko w oko ze swoim potencjalnym pracodawcą.
I tutaj pojawia się problem. Kobieta musi stawić czoła nie tylko wszechogarniającemu stresowi, drżeniu
rąk, wzrokowi, który sam wbija się w ziemię ale także
innym kandydatom na jej wymarzone stanowisko,
którzy mogą okazać się mężczyznami. I co najważniejsze: oni na pewno nie są w ciąży! A ona akurat
spodziewa się dziecka.
Podkreślę jeszcze raz, że macierzyństwo to najpiękniejszy okres w życiu kobiety, ale dlaczego dar
od niebios musiał na nią spłynąć właśnie teraz? Przecież za tydzień czeka ją rozmowa z przyszłym szefem!
W głowie kobiety rodzą się pytania: czy powiedzieć
mu o swoim odmiennym stanie, czy lepiej zachować
ten fakt w tajemnicy?
Kodeks pracy daje jasną odpowiedź. Wg art. 221 § 1
k.p., kobieta ubiegająca się o pracę ma obowiązek podać swojemu pracodawcy informacje dotyczące:
• imienia (imion) i nazwiska,
• imion rodziców,
• daty urodzenia,
• wykształcenia,
• miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji),
• przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
Potencjalna pracownica nie musi informować przyszłego szefa o ciąży. Dlaczego więc miałaby to robić?
Poza ww. punktami pracodawca ma prawo zadać
dodatkowe pytania kandydatce, które mogą dotyczyć:
• imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika,
• numeru PESEL nadanego przez RCI PESEL (Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności).
Dziennik Ustaw (z 1996r. nr 62, poz. 286 oraz z 2003
r. nr 230, poz. 2293) zezwala ponadto pracodawcy na
zażądanie od kandydatki: wypełnienia kwestionariusza osobowego, złożenie określonej liczby fotografii,
świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, dokumentów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej
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Kobiety ciężarne nie mogą pracować m.in.:
• w pozycji wymuszonej,
• w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie
zmiany roboczej,
• w środowisku, w którym występują nagłe zmiany
temperatury powietrza w zakresie przekraczającym
15 stopni Celsjusza,
• przy pracach w hałasie, drganiach, w zasięgu pól
elektromagnetycznych, promieniowaniu,
• przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4
godzin na dobę,
• przy pracach na wysokościach,
• przy pracach w wykopach,
• przy pracach w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia,
• przy pracach przy obsłudze zwierząt dotkniętych
chorobami zakaźnymi lub wirusami,
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• przy pracach na linii produkcyjnej w wymuszonym
tempie pracy,
• przy pracach wewnątrz zbiorników i kanałów,
• przy gaszeniu pożarów oraz usuwaniu skutków
wszelkich awarii,
• przy uboju zwierząt hodowlanych.
Jeżeli pracodawca nie zawarłby umowy o pracę
z kobietą ciężarną z ww. powodów, ona nie ma prawa
czuć się dyskryminowana.
Jeżeli przyszła praca nie stanowi zagrożenia dla
ciąży, pracownica może poinformować swojego pracodawcę o ciąży już po zatrudnieniu. Wcale nie musi
to być początek ciąży. Kobieta ma prawo wybrać dogodny dla siebie termin, musi jednak potwierdzić
swój odmienny stan stosownym zaświadczeniem lekarskim. Musi zrobić to, zanim upłynie termin ważności zawartej na czas określony umowy o pracę. Pracodawca zatrudniający kobietę ciężarną ma obowiązek
umożliwić jej poddanie się zleconym badaniom lekarskim związanym z ciążą, tzn. musi zwolnić ją na czas
tych badań. Za czas zwolnienia od pracy pracownica
zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczanego jak
wynagrodzenie urlopowe.
Istnieją przepisy prawne, które ograniczają możliwość rozwiązania umowy o prace w okresie ciąży. Bez
wyraźnych przyczyn pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży.
Wyjątek stanowi zatrudnienie na czas określony, który nie przekracza 1 miesiąca lub inny czas określony.
Dla każdego czasu określonego istnieją szczegółowe
przepisy regulujące rozwiązanie umowy.
Po przeanalizowaniu kodeksu pracy, i na podstawie własnych spostrzeżeń, dochodzę do wniosku, że
ciąża nie tylko nie przeszkadza w zatrudnieniu, ale
także korzystnie wpływa na kobietę. Według najnowszych opinii moich kolegów (płci męskiej, niewątpliwie) kobieta w ciąży jest dużo piękniejsza i atrakcyjniejsza od najsławniejszej nawet modelki. Poza tym
ciąża w większości przypadków kończy się porodem,
który niewątpliwie należy do najcudowniejszych,
chociaż czasami związanych z bólem fizycznym, momentów w życiu każdej kobiety. I wreszcie, jaki może
być piękniejszy prezent dla ukochanego mężczyzny
niż wymarzony syn (który w 100% przypomina tatusia!) lub równie wymarzona prześliczna córeczka?
Kolejne czynniki zachęcające współczesną kobietę
do macierzyństwa są nieco bardziej przyziemne niż
wspomniana chęć uszczęśliwienia swojego partnera. Po pierwsze, urodzenie dziecka czyni z kobiety
patriotkę, bo podwyższa współczynnik przyrostu naturalnego w Polsce, który od wielu lat oscyluje wokół
niechlubnej granicy zera promili. Poza tym, pracodawcy oferują niezwykle korzystne warunki urlopu
macierzyńskiego. Pracownica nie musi składać wniosku o udzielenie owego urlopu. Wystarczy złożyć odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie lekarskie o da-

cie porodu. Nawet tutaj pojawia się jednak małe „ale”.
Dziecko nie może urodzić się za wcześnie! Do uzyskania prawa do urlopu uprawnia zakończona porodem
ciąża przy rozwiązaniu, które nastąpiło w co najmniej
22 tygodniu ciąży. Poród przed tym terminem uważa
się za poronienie i traktuje jako chorobę (z tego tytułu
przysługuje zasiłek chorobowy). Wymiar urlopu macierzyńskiego jest uzależniony od liczby urodzonych
dzieci i od tego który jest to poród. Inny jest również
wymiar urlopu macierzyńskiego dla pracownicy, która wychowuje dziecko przysposobione, lub która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza.
Czy życie kobiety ciężarnej i młodej matki jest więc
usłane różami, które nie tylko wiecznie kwitną na różowo, ale na dodatek są zupełnie pozbawione kolców?
Oczywiście, że nie. Życie zawsze pozostaje życiem
i szare wydaje się nie tylko wtedy, gdy za oknem jest
mgła, które uniemożliwia pełną widoczność. Skoro
jednak nawet kodeks pracy jest przychylny kobiecie,
to nie widzę powodu, by doszukiwać się kolców na
łodygach tych różowych róż. Ciąża i macierzyństwo
na pewno nie przeszkadzają w pracy i karierze, a życie prywatne może stanowić spójną całość z życiem
zawodowym.
Natalia Czepita, uczennica VI LO w Szczecinie
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Prawnicy w obronie Trybunału Konstytucyjnego
W ostatnim, tj. listopadowym wydaniu naszego poczytnego miesięcznika
In Gremio adw. Jerzy Naumann – członek Naczelnej Rady Adwokackiej przedstawił „10 prostych pytań”, które odczytałem jako przyczynek do dyskusji o
grzechu zaniechania, jakiego rzekomo
miało się dopuścić środowisko polskich
prawników. Pytał adw. Jerzy Naumann:
• Jak to się dzieje, że wobec atakowania i poniżania Sądu Konstytucyjnego
oraz znieważania poszczególnych sędziów świat prawniczy milczy?
• Dlaczego prawnicy milczą w obliczu publicznych wypowiedzi zapowiadanych uzależnienie polityczne Trybunału Konstytucyjnego?
Krytykę orzeczeń Trybunału zapoczątkował w lutym br. Jarosław Kaczyński. „Z wyroków daje się wyczuć,
że część sędziów jest związana z SLD”
– stwierdził wówczas.
Podnieść należy, że Trybunał Konstytucyjny składa się z ludzi, którzy
w momencie wyboru przestają być
politykami. Kiedy stają się sędziami,
zaczynają myśleć kategoriami prawa,
kategoriami Konstytucji. Od wielu miesięcy najważniejsi politycy PiS, a także
Prezydent Lech Kaczyński, w mniej lub
bardziej bezpośrednich słowach, dają
do zrozumienia, że kończy się czas, gdy
Trybunał był traktowany jako zespół
mędrców, którzy nie podlegają krytyce. Krytyka Trybunału Konstytucyjnego jest oczywiście dopuszczalna, bo
orzecznictwo podlega ocenie publicznej. Jednakże krytyka ze strony najważniejszych władz państwa – ludzi, którzy
mają wykonywać wyroki – jest niedopuszczalna.
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o adwokaturze
minister Zbigniew Ziobro stwierdził,
że wyrok Trybunału w sprawie adwokatury „jest w jawnej sprzeczności z
oczekiwaniami polskiego społeczeństwa”. Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Marek Safjan protestował
przeciwko podważaniu pozycji Trybunału. Gdy w lipcu br. Prezes Trybunału
przedstawił Sejmowi sprawozdanie z
działalności o orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, czynił to przy
pustych ławach rządowych. Atmosfera
krytyki Trybunału Konstytucyjnego
udzieliła się nawet Rzecznikowi Praw
Obywatelskich dr. Januszowi Kochanowskiemu. Wycofał on bowiem z
Trybunału Konstytucyjnego złożony

przez poprzedniego Rzecznika Praw
Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla
wniosek dotyczący sankcji karnych za
zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, albowiem miał on zastrzeżenia
do sędzi prof. Ewy Łętowskiej, która
miała być sprawozdawcą w tej sprawie.
W tej sytuacji stwierdzić należy, że dr
Janusz Kochanowski faktycznie miał
zastrzeżenia w tej sprawie do całego
składu Trybunału Konstytucyjnego. W
przeciwnym wypadku powinien był
zgłosić wniosek o wyłączenie ze sprawy tylko prof. Ewy Łętowskiej. A tego
nie uczynił.
Ustosunkowując się do postawionych na wstępie pytań pragnę stwierdzić, iż nie jest tak, że prawnicy przyglądają się biernie poczynaniom polityków
i władz państwowych. Otóż trzy organizacje pozarządowe: Polska Sekcja
Międzynarodowej Komisji Prawników,
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, wydały oświadczenie w sprawie
wypowiedzi wysokich przedstawicieli
Państwa skierowanych przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.
W oświadczeniu czytamy, że z zaniepokojeniem odnotowują wypowiedzi przedstawicieli najwyższych
władz państwowych, w tym Ministra
Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego oraz Prezydenta RP, godzące w
dobre imię instytucji sądowych w Polsce – trzeciej władzy demokratycznego
państwa prawnego.
W związku z wydanymi orzeczeniami przedmiotem napastliwej krytyki
stał się Trybunał Konstytucyjny. Taka
krytyka orzeczeń Trybunału formułowana przez konstytucyjne organy
władzy oraz ostentacyjna nieobecność
przedstawicieli najwyższych władz
państwowych na uroczystościach organizowanych w Trybunale stanowi
precedens, który nie służy budowaniu
szacunku dla instytucji publicznych.
Podważa też szacunek do tych, którzy
takie wypowiedzi formułują i zagraża
stabilności prawnej Państwa.
Przedmiotem pozbawionej merytorycznych podstaw krytyki stał się wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach w
sprawie o zapłatę z powództwa Międzynarodowych Targów Katowickich przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu „Ergo Hestia” w Sopocie. Sprawa ta
dotyczyła zdarzenia z przełomu 2001
i 2002 roku. Minister Sprawiedliwości

pomówił sędziego orzekającego w tej
sprawie o przyczynienie się do katastrofy budowlanej, do której doszło w styczniu 2006 roku, w której 65 osób zginęło,
a 141 zostało rannych. Pan Minister zażądał także natychmiastowego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec tego sędziego, mimo że pozwany
ubezpieczyciel nie wniósł apelacji od
wyroku wydanego w tej sprawie. Co
więcej, Pan Minister pomówił publicznie sędziego o zachowanie korupcyjne
a jednocześnie nie złożył zawiadomienia w prokuraturze o uzasadnionym
podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
czego wymaga prawo.
Minister Sprawiedliwości przyłączył się do oskarżeń o popełnienie
przestępstw przez sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi, Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, a potem milczał, kiedy zarzuty
wobec sędziego okazały się oczywiście
bezzasadne.
Prezydent RP, niezadowolony z treści ustnych motywów orzeczenia Sądu
Lustracyjnego w sprawie Zyty Gilowskiej, wygłoszonych przez przewodniczącą składu orzekającego – sędzię
Małgorzatę Mojkowską, posunął się do
stwierdzenia, że na przedstawionym
przez nią uzasadnieniu orzeczenia sądu
zaciążyło pochodzenie społeczne pani
sędzi. Tego rodzaju, pozbawione jakichkolwiek podstaw merytorycznych,
dezawuowanie kwalifikacji sędziego
sądu apelacyjnego przez Prezydenta RP
budzi zdecydowany sprzeciw.
Wymienione przykłady zachowań
przedstawicieli władzy wykonawczej
są symptomami negatywnych zjawisk,
które w ostatnich miesiącach towarzyszą naszemu życiu publicznemu i są nie
do zaakceptowania w demokratycznym
państwie prawnym, dążącym do osiągania standardów europejskich.
Władza sądownicza, jak każda w
państwie demokratycznym, podlega
kontroli i krytyce, ale gdy takiej krytyce
poddaje ją Prezydent lub Minister Sprawiedliwości, musi być to zawsze ocena
rzetelna i wyważona, pozbawiona kontekstu politycznego i emocji. Kiedy tak
nie jest, autorytet Państwa narażony
jest na niepowetowane szkody. [ ]
Ryszard Różycki
Wiceprezes Zarządu Oddziału
Zrzeszenia Prawników Polskich
w Szczecinie

„Tanie państwo” centralnie i lokalnie
Warszawa, 21 listopada 2006 r.

Na stronach www.premier.gov.pl
(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
znajduję dokument sprzed roku, z dnia
4.11.2005 r. Tanie państwo ograniczenie wydatków na administrację państwową, rządową i samorządową, w
którym czytam, że: „Zostało podpisane
zarządzenie Prezesa Rady Ministrów
nr 110 w sprawie powołania międzyresortowego zespołu do spraw realizacji
programu Tanie Państwo”.
Ten znakomity i genialny w swej prostocie oraz niezwykle populistyczny pomysł dotyczyć miał administracji wszystkich resortów a zmiany – obejmować
m.in.: zmniejszenie środków na wydatki
administracji zarówno centralnej, jak i
wojewódzkiej, w tym likwidację i łączenie instytucji, standaryzację i ograniczenie liczby stanowisk prac, oszczędności
na komórkach i samochodach służbowych oraz wyeliminowanie „stanowisk
w administracji, które dziś są tworzone
tylko do obsługi samej siebie”.
Minął rok, rocznice prowokują, czas
więc na podsumowania – także na naszym prawniczym podwórku, centralnym i lokalnym.
Minister Sprawiedliwości, chcąc
sprostać wymogom programu „Tanie
Państwo”, zapowiedział reorganizację
wymiaru sprawiedliwości, zmniejszenie struktur (likwidację Prokuratury
Apelacyjnej lub Prokuratury Krajowej)
a także uproszczenie i przyspieszenie
procedur. W tym celu już jesienią ubiegłego roku powołał ponad 30 komisji
(później ich ilość wzrosła), które wnet
zaczęły funkcjonować w stolicy. Tym
samym od pracy „w terenie” oderwano
sędziów i prokuratorów a ich obowiązki nieodpłatnie przejęli koledzy, którzy
spodziewali się wkrótce odciążenia,
także dzięki zapowiadanej reformie.
Po kilku miesiącach z Warszawy do
sądów i prokuratur okręgowych zaczęły docierać mgliste i mętne projekty
różnych zmian, które przesyłano do
oceny pozostałym na swych stanowiskach „praktykom”. Ci, szybko zaczęli
mieć wątpliwości, czy ich oceny i uwagi są w ogóle czytane przez członków
powołanych komisji, ponieważ wciąż
(po poprawkach?) przysyłano projekty
prawie tej samej treści. Wątpliwości te
narastały, kiedy okazało się, że w ciągu roku nie dokonano żadnych zmian
strukturalnych.
Jednak, pewnego dnia Pan Minister
na specjalnie zwołanej konferencji pra-

sowej przedstawił swój projekt zmian
Kodeksu Karnego i Kodeksu Postępowania Karnego, który w swej prostocie sprowadził się do… rozbudowania
obowiązków sądów oraz zaostrzenia
wymierzanych kar (przy i tak już przepełnionych więzieniach).
Pozostali na swych lokalnych stanowiskach sędziowie i prokuratorzy
zaczęli po chwili zastanowienia konstatować, że podobne zmiany opracować mogliby aplikanci lub asystenci na
wydziałach prawa w ramach ćwiczeń
praktycznych.
Narodziła się też w nich myśl, że być
może koszty związane z pracą powołanych do pracy w warszawskich komisjach nijak się mają do zapowiadanych
oszczędności.
Policzmy bowiem: przeciętna komisja składa się z 3-5 osób, komisji jest ponad 30, tak więc około 150 prawników
przebywa stale w Warszawie na koszt
podatników. Korzystają z hoteli, wynajętych mieszkań, wypłacane są im delegacje, diety, zwroty kosztów podróży,
itp. Co pewien czas organizowane są
także sympozja z udziałem specjalistów, sporządzane są ekspertyzy i opinie dla członków tychże komisji.
Zaiste, sumy wydają się ogromne i
chyba sprawdziło się porzekadło, że
„góra urodziła mysz”.
Podobny przykład przerostu wydatków w ramach „Taniego państwa” pojawił się także na naszym szczecińskim
podwórku, a skoro lokalnie - to i skala
zjawiska także mniejsza, ale znacząca.
Okazało się bowiem, że trzeba z
innego miasta zaimportować szefa
Prokuratury Apelacyjnej, który okazał
się osobą z wyrafinowanym gustem.
Szybko okazało się bowiem, że dotychczasowy gabinet (niedawno remontowany) nie spełnia standardów obowiązujących w rodzinnym Gdańsku
i trzeba natychmiast wymienić meble,
ba – przemalować ściany. Aż strach pomyśleć, jakie standardy spełniać musi
hotel, w którym nocuje pani prokurator, wciąż na delegacji (czyli pobierająca diety, otrzymująca zwroty kosztów
podróży).
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że w
przyszłości program „Tanie państwo”
okaże się w swej istocie przestrogą dla
tych, którzy chcieliby szybkiego politycznego sukcesu, z natychmiastowym
wydźwiękiem centralnym i lokalnym.
ARAK

Rządowy projekt zmian Ustawy
o Komornikach Sądowych i Egzekucji. Stanowisko Krajowej
Rady Komorniczej (KRK)
Projekt ustawy przyjęty przez rząd nie
wpłynie na poprawę efektywności egzekucji, a jedynie ją pogorszy.
Od prawie czterech lat (czyli od lutego
2003 r.), w egzekucji świadczeń pieniężnych, wierzyciele nie uiszczają żadnej opłaty. Projekt ustawy nie przewiduje zmian
zasady pobierania opłat przez komorników. Komornik pobierał, pobiera i będzie
pobierał opłatę egzekucyjną tylko od kwoty, wyegzekwowanej od dłużnika. Komornik, który nie ściągnie żadnej kwoty, nie
otrzymuje żadnej opłaty. Wbrew temu, co
wielokrotnie twierdził Minister Zbigniew
Ziobro. Zasada „zero egzekucji – zero kosztów” obowiązuje od lat.
Egzekucja sądowa nie jest windykacją.
Postępowanie egzekucyjne nie trwa 1000
dni, lecz w zależności od rodzaju sprawy
- od 150 do 300 dni. Dowodzą tego sprawozdania statystyczne, przesyłane przez
komorników do Ministerstwa Sprawiedliwości dwa razy w roku. Koszty egzekucji
obciążają dłużnika, od którego komornik
ściąga należność wraz z nimi. Koszty egzekucyjne pobierane są jako procent od kwot
przekazanych wierzycielowi w momencie
ich przekazania.
Wypowiedzi premiera Jarosława Kaczyńskiego i Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, zaprezentowane podczas
konferencji prasowej w dniu 21.11.2006 r.,
są dalekie od rzeczywistości i nieprecyzyjne. W świetle przepisów obowiązującego
prawa, wprowadzają opinię publiczną w
błąd. Uważna analiza sprawozdań statystycznych, pozwoliłaby projektodawcom
stwierdzić, że skuteczność egzekucji sądowej w Polsce od 1996 r. wielokrotnie wzrosła, a problemy są natury obiektywnej.
Krajowa Rada Komornicza jest otwarta
na dyskusję oraz wszelkiego rodzaju sugestie, zmierzające do wypracowania dobrze
funkcjonującej, skutecznej ustawy. Takiej,
która wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom
rządu, wierzycieli, komorników i wszystkich obywateli. W najbliższym czasie KRK
zaprezentuje swoje oficjalne stanowisko
podczas konferencji prasowej lub w formie
wyczerpującego komunikatu.
Dodatkowych informacji udzielają:
Andrzej Kulągowski, Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej Tel. 0 696 042 192
Iwona Karpiuk-Suchecka, Kierownik
Zespołu Prasowego KRK Tel. 0 604 754 854

Bez tytułu...
dr Iwona Wierzchowiecka
Katedra Historii Prawa, Wydział Prawa i Administracji US

Miało być o inflacji prawa, ponieważ, po pierwsze: temat to ważki, spędzający sen z powiek rządzącym i rządzonym; po drugie: był przedmiotem
wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Janusza Kochanowskiego
na Ogólnopolskiej Konferencji „Odcienie sprawiedliwości. Społeczeństwo,
polityka, prawo”, która się odbyła na
szczecińskim Wydziale Prawa i Administracji., w dniach 21-22 listopada br.;
po trzecie: wywołał dyskusję, po tym,
jak został nam przedstawiony mało
optymistyczny obraz stanu polskiej legislacji.
Zjawisko inflacji prawa związane
jest z instrumentalnym traktowaniem
prawa, polegającym na szczegółowej regulacji przez ustawodawcę każdej jego
dziedziny. Prowadzi to do lawinowo
rosnącej ilości przepisów prawnych,
często niespójnych i wieloznacznych.
Konsekwencją jest kryzys prawa – niebezpieczny dla prawidłowego funkcjonowania państwa i osłabiający poczucie bezpieczeństwa obywateli.
Historyk ma naturalną tendencję
widzenia wszystkiego w perspektywie
historycznej. Podobnie ma się rzecz
z inflacją prawa, która od końca lat 50
– tych XX w. jest w Europie Zachodniej,
mniej lub bardziej zgodnie, kontestowana i wywołuje uzasadniony niepokój.
Zjawisko to, relatywnie oczywiście w
innej skali, potwierdzają także źródła
z czasów bardziej odległych. Wywoływała je każda transformacja państwa;
zmiany w środowisku międzynarodowym, zwłaszcza wojny i konflikty
zbrojne; aktualne wyzwania i problemy
cywilizacyjne; ambicje polityczne jednostek i zwycięskich partii politycznych, a także procesy mające charakter
długofalowy, takie, jak: przekształcanie
się społeczeństwa agrarnego w urbanistyczne, skutkujące zmianami charakteru stosunków społecznych; zmieniające się potrzeby państwa i obywateli,
adekwatne do rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego oraz pogłębianie
się współzależności w środowisku międzynarodowym.
Wszystko zaczęło się od mieszczan
w XVIII wieku. Walcząc o polityczną
emancypację, występowali przeciwko
przejawom feudalizmu, które godzi-

ły w ich interesy, a zwłaszcza przeciwko partykularyzmowi prawnemu,
niepewności obrotu gospodarczego
i ograniczeniom praw osobistych i ma
jątkowych. W dziele przeobrażeń polityczno-społecznych i ekonomicznych
szczególną rolę upatrywali właśnie
w ustawodawstwie. Wierzyli w twórczą moc przepisów prawnych i „idealne
ustawodawstwo”, które miało rozwiązać wszystkie problemy. Urzeczywistnienie idei państwa prawnego wprawdzie doprowadziło do konstytucyjnego
utrwalenia praw zasadniczych i wolności człowieka i obywatela, ale kosztem
ograniczeń, wynikających z pozytywistycznego sposobu rozumienia prawa.
I o tym miałam zamiar napisać, ale
nastrój smutku i zadumy po stracie
Pana Profesora Bogusława Janiszewskiego, Kierownika Katedry Prawa
Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
sprzyja innym refleksjom…
*
W trakcie dyskusji na, wspomnianej
wyżej, Konferencji, Dziekan WPiA US,
prof. dr hab. Stanisław Czepita skonstatował, że gdyby relacje społeczne byłyby częściej kształtowane przez normy moralne czy etyczne, to mniejsza
byłaby potrzeba regulacji prawnych.
Tymczasem doświadczamy nie tylko
kryzysu prawa, ale także „dobrych obyczajów”. Z mojego doświadczenia, jako
członka komisji egzaminacyjnej, przed
którą stawali kandydaci na studia
prawnicze, wynika, iż jednym z najtrudniejszych pytań z zakresu wiedzy
o współczesnym świecie i społeczeństwie, było pytanie o ich autorytety
moralne i polityczne. Kandydaci nie
ukrywali zaskoczenia. Mieli problem
ze zdefiniowaniem samego pojęcia,
a część z nich bez wahania stwierdzała, że we współczesnym świecie nie ma
autorytetów. Niektórzy wskazywali na
Ojca Świętego, Jana Pawła II, ale rzadko umieli uzasadnić swoją opinię. Nie
podawali przykładu rodziców, a jeden
z nich zapytany wprost, odpowiedział,
że „rodzice, owszem, są dla niego autorytetem, ale nie światową skalę”. Wśród
autorytetów politycznych wymieniali,
np.: egzotycznych dyktatorów z Ame-

ryki Południowej, o których nic ponadto nie potrafili powiedzieć. Czasem
wskazywano jakiegoś współczesnego,
polskiego męża stanu, ale na pytanie
dlaczego, szybko się wycofywali, zaznaczając, że „ może jeszcze nie jest
wzorem, ale się stara”.
O tym, co dobre i złe, obowiązkowe i niedopuszczalne, chwalebne i ka
rygodne uczymy się przede wszystkim w swoim środowisku rodzinnym.
Konfrontujemy to później w szkole
i w kręgu rówieśników. Potem zdajemy
egzamin dojrzałości, który ze swojej
natury powinien być nie tylko sprawdzianem wiedzy. Wchodzimy w życie
dorosłe, niejednokrotnie modyfikując
poglądy i wzory zachowań, sugerując
się przykładami z naszego otoczenia
zawodowego.
Szczęśliwi ci i wyróżnieni przez
los, którzy w życiu prywatnym lub (i)
na drodze zawodowej spotkali osoby o
wyjątkowych przymiotach charakteru, cieszących się szczególną powagą
moralną. Takie osoby w życiu codziennym, a także w obliczu wyzwań trudnych i tych mniej znacznych, zawsze
kierują się kardynalnymi cnotami, takimi jak: roztropność, sprawiedliwość,
prawość, szacunek dla drugiego człowieka, życzliwość. Swój zawód traktują
jak powołanie, któremu oddają się bez
reszty. Patrzymy na nich z podziwem
i szacunkiem. Są dla nas autorytetem,
a jeśli także wzorem do naśladowania,
to mówimy o nich – Mistrz, Nauczyciel.
Taki właśnie był prof. dr hab. Bogusław Janiszewski. Odszedł od nas
w dniu 23 listopada 2006 roku. Pozostawił w głębokim żalu swoich Najbliższych, Przyjaciół i Kolegów, pozostawił
także tych, którzy Go podziwiali z daleka, pozostawił swoich Studentów.
Kiedy Człowiek odchodzi, cierpimy
w bólu, kiedy odchodzi Mistrz, to doświadczamy szczególnej straty, opuszczenia i bezradności.
Jak wyrazić uczucia bólu i smutku?
Jak okazać szacunek i wdzięczność,
że Profesor był z nami? Jak ocalić pamięć?
Ks. dr Grzegorz Harasiamiak, adiunkt
w Katedrze Pana Profesora, powiedział
kiedyś, że „uczucia wyrażamy naszą
postawą”… [ ]

Przeszkoda święceń
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W latach dziewięćdziesiątych,
praktycznie każdego roku, wyjeżdżałem do Niemiec, aby podczas
wakacji zastępować jednego z
proboszczów, który w tym czasie
korzystał z uroków urlopu. Dla
mnie osobiście była to okazja
pogłębienia znajomości języka
niemieckiego i tym samym lepszego poznania kultury i obyczajów naszych Sąsiadów. Ze względu na wieloletnie
kontakty naszej Archidiecezji z diecezją Bamberg,
miejscem moich wakacyjnych zastępstw była Bawaria, w której nie tylko nauczyłem się jeść golonkę...
I w tejże Bawarii osoba duchowna, obok obowiązków związanych ze sprawowaniem i udzielaniem
sakramentów, ma jeszcze jeden bardzo istotny i doceniany obowiązek uczestniczenia w różnego rodzaju uroczystościach, poczęstunkach, które stanowią
pewnego rodzaju przedłużenie atmosfery rodzinnej
i tworzą prawdziwą wspólnotę. Stąd wypicie kawy
i zjedzenie kawałka ciasta przez proboszcza na zakończenie ślubu, chrztu czy pogrzebu wpisało się w
tradycję, którą nie tak łatwo zmienić. Chcąc nie chcąc
uczestniczyłem w takich kawowych przyjęciach, na
których (widać korzystano z obecności obcokrajowca)
po wielu uprzejmościach na początku, przystępowano do dyskusji. Najczęściej zaczynało się niewinnym:
„a wie ksiądz... bo jako ksiądz katolicki, to nie może
się ksiądz żenić. A tak miałby ksiądz rodzinę, dzieci,
wiedziałby czym jest tak naprawdę chrześcijańskie
życie.” Przyznam się szczerze, że na początku mężnie
podejmowałem te tematy i tłumaczyłem, argumentowałem, wyjaśniałem. W miarę jednak upływu lat na
tyle byłem zmęczony tym wyjaśnianiem (wiadomo,
uroczystości i tym samym ludzie się zmieniali), że
często na początku zaznaczałem, że rozmawiać będziemy o wszystkim, tylko nie o celibacie. Od tamtych
wydarzeń sporo czasu upłynęło, więc myślę, że na tyle
wyciszyły się moje myśli, iż mogę podjąć ten temat na
nowo. Oczywiście chciałbym do problemu celibatu podejść z punktu widzenia prawniczego, gdyż celibat jest
konsekwencją przyjętych przez dojrzałego mężczyznę,
po przewidzianych prawem studiach filozoficzno-teologicznych, najpierw święceń diakonatu, a następnie
święceń prezbiteratu.
Diakon, a następnie ksiądz w sposób uroczysty
podczas przyjmowania święceń składa przyrzeczenie,
iż nie będzie zawierał związku małżeńskiego ani nie
będzie podejmował jakichkolwiek innych czynności, które naruszałyby ślub czystości. Przez przyjęcie
święceń kapłan zobowiązuje się żyć w dozgonnym
bezżeństwie i z zachowaniem czystości. W momencie

[ Ks. dr Janusz Posadzy ]

przyjęcia święceń diakon, ksiądz, biskup przyjmują
na siebie nie tylko godność odpowiednią dla każdego ze stanów, ale również w sposób trwały podejmują się wyłącznej służby dla dobra Kościoła. Nie mogą
zawrzeć sakramentalnego małżeństwa, gdyż przez
Kościół zostali zaaprobowani do wyłącznej posługi na
rzecz wspólnoty i ta wspólnota powinna być dla nich
centrum pracy i troski.
Skąd w ogóle wzięła się przeszkoda święceń w prawie małżeńskim? W pierwszych wiekach istnienia
Kościoła nie było ścisłego obowiązku zachowania celibatu przez duchownych. Także apostołowie, najbliżsi
współpracownicy Chrystusa żyli w normalnych rodzinach, cieszyli się swoimi dziećmi i prowadzili obok
swoich apostolskich zadań także normalne funkcje
rodzinne. W miarę jednak rozrastania się Kościoła
zaczął pojawiać się model życia w bezżeństwie. Wielu
biskupów i prezbiterów decydowało się w żyć w czystości, aby lepiej i doskonalej służyć swoim wspólnotom. Już wtedy kształtowała się opinia, że poprzez
praktykowanie celibatu kapłańskiego duchowny wyraża gotowość do pełnienia posługi kapłańskiej i w ten
sposób obejmuje swoją miłością pasterską wszystkich
ludzi, służąc Bogu i ludziom sercem niepodzielnym.
Takie podejście do celibatu zyskiwało coraz większą
liczbę zwolenników, szczególnie biskupów, którzy widzieli w bezżenności prezbiterów i diakonów szansę
na bardziej owocne posługiwanie wspólnotom chrześcijańskim. Pełną aprobatę dla bezżeństwa duchownych wyraził św. Paweł w Liście do Koryntian, kiedy
mówił: „Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień.
Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to,
jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił
w związek małżeński zabiega o sprawy świata, o to,
jak by się przypodobać żonie.” (1 Kor 7, 32-33). Trudno
nie podzielić takiej wizji, szczególnie w czasach, kiedy
zadania apostolskie nie były związane z jednym miejscem przebywania, ale złączone były z nieustannym
przemieszczaniem się, ewangelizowaniem. Obowiązki rodzinne stanowiły pewną przeszkodę w realizacji
efektywnego duszpasterzowania. Ta myśl rozwijała
się na tyle dynamicznie, że na pierwszych synodach
zwoływanych w różnych prowincjach kościelnych
podnoszono zagadnienie bezżeństwa duchownych,
dyscyplinując ich do zachowania celibatu. Na synodzie w Elwirze w 300 roku wydano przepis zabraniający biskupom, kapłanom i diakonom zawierania związków małżeńskich pod karą degradacji. W późniejszych
wiekach papieże dyscyplinowali duchownych do
przestrzegania obowiązku zachowania celibatu. Zakaz zawierania małżeństwa przez duchownych wyższych święceń przez długi czas nie był równoznaczny
z ustanowieniem przeszkody małżeńskiej święceń.

Duchowni, którzy zawierali małżeństwo wprawdzie
czynili to w sposób niegodziwy, ale małżeństwo jako
takie było ważne sakramentalnie. W 1139 roku Sobór
Lateraneński II wyraźnie stwierdził, że małżeństwo
zawarte przez duchownego wyższego stopnia (prezbitera lub biskupa) nie jest ważne.
Należy w tym miejscu dodać, że w prowincjach
wschodnich Kościoła, będących pod wpływem Konstantynopola, bezżeństwo duchownych od początku
nie było akceptowane. Co prawda w przepisach szczegółowych wskazywano, iż biskupem może zostać tylko kapłan żyjący w celibacie, ale generalnie bezżeństwo duchownych nie było praktykowane. Natomiast
akceptowano i wspierano w Kościele Wschodnim
ruch monastyczny, w którym zakonnicy gromadząc
się we wspólnotach zakonnych podejmowali wyrzeczenie życia w bezżeństwie i czystości absolutnej.
Sobór Watykański II potwierdził dotychczasowy
stan prawny dotyczący bezżeństwa duchownych.
Przepisy soborowe jasno stwierdzają, że diakon,
prezbiter i biskup są wezwani do zachowania pełnej
czystości i życia w samotności, gdyż służą owocniej
i niepodzielnym sercem wspólnocie Kościoła.
Czy więc ksiądz może kiedykolwiek zawrzeć związek małżeński? Pytanie bardzo przewrotne, ale nie
ma co się dystansować od takich przypadków, kiedy
duchowny opuszcza stan duchowny i chce zawrzeć
sakramentalne małżeństwo. Możliwe są dwie drogi.
Pierwsza (o ile istnieją prawne przesłanki) polega na
zaskarżeniu przez duchownego ważności przyjętych
święceń. Należy tu powiedzieć, że zdarza się to niezwykle rzadko. Drugą drogą jest skierowanie przez
prezbitera prośby do Stolicy Apostolskiej o udzielenie
dyspensy od przeszkody święceń. Udzielenie takiej
dyspensy poprzedzone jest specjalnym dochodzeniem kanonicznym, które przede wszystkim ustala
stan faktyczny sytuacji życiowej duchownego. Jeśli
żyje on w trwałym związku niesakramentalnym, są
dzieci, sytuacja życiowa jest nieodwracalna bądź zachodzi proporcjonalnie ważna przyczyna, wtedy papież może udzielić dyspensy od przeszkody święceń
określając warunki, jakie powinny być zachowane
przy zawieraniu małżeństwa. Duchowny, który zawarł małżeństwo na podstawie dyspensy papieskiej
nie może sprawować funkcji właściwych dla duchownych. Jednakże w przypadku zagrożenia życia kapłan,
który otrzymał dyspensę papieską od przyjętych świeceń kapłańskich, może udzielić rozgrzeszenia osobie
bądź osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie
śmierci.
Inną przeszkodą małżeńską, w wielu aspektach
podobną do przeszkody święceń kapłańskich, jest publiczny ślub czystości. Ale o tym następnym razem... [ ]

FRYDRYKIEWICZ JOLANTA (21 X 1940 Warszawa) - Z urodzenia była warszawianką, z
wykształcenia prawnikiem (ukończyła studia
prawnicze na UAM w Poznaniu), swoje życie
związała jednak ze Szczecinem - zawodowe z
literaturą i kulturą. Zadebiutowała w 1958 r.
w “Głosie Szczecińskim” jako poetka. Publikowała utwory literackie (wiersze, opow., humoreski) także pod pseud. Salamandra w czasopismach: “Spojrzenia”, “Morze i Ziemia”, “7.
Głos Tygodnia”, “Kultura”, “Życie lit.”, udział
w almanachu “Nazywanie Ziemi” (1970).
W latach 1964-1965 była prezesem Klubu Literackiego przy szczecińskim oddz. ZLP. Wydała tomiki wierszy: “A” (1965), “Owoc milczenia” (1967), “Z półki prababci” (1975). Również
w 1975 roku w ramach szalenie popularnej
wówczas serii kryminalnej “ Ewa wzywa 007
“, pod pseudonimem Fryderyka Janis, napisała powieść “ Człowiek z cienia “, która ukazała
się w nakładzie 100. 000 egzemplarzy. W 1985
r. wydała powieść, “Miasto we mgle”, której
akcja toczy się w pierwszych latach powojennego Szczecina. Ostatnio (2002 r.) ukazała się
dawno napisana, pełna błyskotliwego humoru, bajka “Dziuplaki z Bukowej Puszczy”, która w latach 80-tych nie została dopuszczona
do druku z powodu ... cenzury (opis dokonywanego wyboru rzeczonych Dziuplaków na
morską wyprawę został odebrany jako ironia
z panującego wówczas poziomu demokracji w kraju). Przez lata związana z Kurierem
Szczecińskim gdzie zajmowała się kulturą
(poza okresami zsyłki do działu socjalnego za
nie prawomyślność). W 1983 r. krótko pisała
dla “Rzeczpospolitej”. Jednakże zarówno dla
mnie jak i wielu szczecińskich prawników
przede wszystkim pozostanie w pamięci jako
życzliwy recenzent naszych prób dziennikarskich i literackich, niezapomniana rozmówczyni, pełna dowcipu i wielkiej wiedzy
na temat teatru i literatury, mistrzyni słowa.
Zawsze będę też pamiętał Panią Jolę jako
mamę Igora, kobietę o wielkim sercu, mądrości i życzliwości wobec ludzi. Smutno mi gdy
pomyślę, że jej fotel na widowni szczecińskiego teatru pozostanie pusty.

Prokurator Oddziałowej Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Warszawie
Bogusław Tomasz Czerwiński
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W odcinku wspomnień zatytułowanym „Jak
wprowadzano nowe metody” („In Gremio” – luty
2006) zasygnalizowałem jedynie nasilający się w
latach osiemdziesiątych – a nawet dziewięćdziesiątych – nękający sądownictwo szczecińskie problem
fluktuacji kadry urzędniczej. Przyczyną tego niekorzystnego zjawiska było wynagrodzenie za pracę,
które wśród instytucji zatrudniających urzędników w wymiarze sprawiedliwości było najniższe.
W okresie szczytu tej „wędrówki ludów” wymiana
urzędników w ciągu jednego roku sięgała nawet
połowy stanu (np. w Sądzie Rejonowym w Szczecinie). Jednak sporo z nich – tych, którzy umiłowali
pracę w sądownictwie, często kosztem pogorszenia
warunków bytu rodziny, pozostało tej pracy wiernymi do końca. To właśnie na tej grupie pracowników
spoczywał obowiązek wykonywania najtrudniejszych zadań. Myślę, że zasługują oni na wyjątkowe
uznanie, a ich postawa może budzić podziw. Chociaż
jako urzędnik piszę głównie o moich koleżankach
i kolegach po fachu, to nie sposób w poruszanym temacie pominąć kadrę orzeczniczą. Także i sędziowie
nie byli wynagradzani adekwatnie do rangi i prestiżu wykonywanego zawodu. Z tego powodu znaczny
ich odsetek „odpływał” do innych zawodów prawniczych. W okresie panowania ustroju totalitarnego
nie było właściwie skutecznego sposobu odwrócenia tej sytuacji. Związek Zawodowy Pracowników
Państwowych i Społecznych (do którego także należałem) reprezentował interesy pracowników, kierując się w znaczniej mierze dyrektywami Centralnej
Rady Związków Zawodowych, a ta z kolei wytycznymi PZPR (np. w komentarzu do prawa pracy wiążąca
wykładnia przepisów dokonywana przez CRZZ była
dla pracownika najmniej korzystna).
Perspektywa poprawy bytu materialnego otworzyła się po zwycięstwie „Solidarności”.
Te doniosłe wydarzenia społeczno-polityczne
wpłynęły również na zmiany w resorcie sprawiedliwości. W ruchu solidarnościowym aktywnie zaznaczyli swą obecność przedstawiciele szczecińskiego
wymiaru sprawiedliwości. Sędzia Wojciech Soiński pełnił kierowniczą funkcję w Krajowej Komisji
Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pracowników
Wymiaru Sprawiedliwości. W dniach 19 oraz 24–29
listopada 1980 r. kierownictwo komisji prowadziło
negocjacje z umocowanymi przez Ministra Sprawiedliwości przedstawicielami resortu zmierzające
do realizacji postulatu przyznania pracownikom
sądownictwa dodatku stanowiącego częściową rekompensatę wzrostu kosztów utrzymania, a nadto
wprowadzenia dodatkowych gwarancji przestrzegania praworządności.
W dniu 26 lutego 1981 r. dokonano wyboru członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy

Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie. W skład Prezydium Komisji weszli: Wojciech Soiński – przewodniczący, Henryk Romanowski – wiceprzewodniczący
oraz członkowie: Teresa Jabłońska i Zenon Łuszczyński. Wojciech Soiński pełnił później funkcję Wicewojewody Szczecińskiego. Niestety związek ten
funkcjonował zaledwie przez 9 miesięcy. Skutkiem
rygorów stanu wojennego działalność Solidarności
w grudniu 1981 r. została zawieszona, a w październiku 1982 r. związek zdelegalizowano. Przez długi,
10-letni okres pracownicy pozbawieni byli swego
przedstawicielstwa. Dopiero w sierpniu 1991 r. w nowej sytuacji społeczno-politycznej, powstałej w wyniku obrad Okrągłego Stołu, wznowiła swoją działalność Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy
Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie. Na zebraniu
w dniu 12 grudnia 1991 r. dokonano wyboru Zarządu Komisji Zakładowej. Jej przewodniczącym został
wybrany Andrzej Lindecki, sędzia Sądu Rejonowego
w Szczecinie, a jego zastępcą – Zenon Łuszczyński,
kurator zawodowy tego sądu. Ponadto w skład zarządu weszli urzędnicy: Alicja Muzyka, Krystyna Bożys
oraz Zofia Fogt. Zmiany ustrojowe nie przyczyniły
się jednak automatycznie do poprawy sytuacji pracowników sądownictwa; o lepszy byt trzeba było
twardo walczyć. Tym bardziej, że w okresie kryzysu
rządowego i ekonomicznego sytuacja uległa pogorszeniu. Brakowało pieniędzy na wszystko, urzędowanie sądów mogło być sparaliżowane wobec zalegania z opłatą rachunków za energię elektryczną.
Obawiano się nawet zagrożenia terminów wypłat
poborów pracowniczych. Stosunki między kierownictwem sądu a pracownikami były bardzo napięte.
W maju 1993 roku z inicjatywy NSZZ „Solidarność”
odbyły się dwa zebrania pracowników Sądu Wojewódzkiego i Rejonowego w Szczecinie z udziałem
każdorazowo około 200 osób. Na zebraniach obecni
byli także prezesi tych sądów. Uchwalono postulaty
o zwyżkę płac dla urzędników o kwotę 800.000 zł
na osobę oraz zniesienie progu maksymalnego przy
określaniu wysokości dodatku za wysługę lat, przy
czym dla skuteczności ich egzekwowania uchwalono także dopuszczalne prawem formy akcji protestacyjnych, na które przygniatającą większością głosów
zgodę wyrazili pracownicy wszystkich sądów okręgu szczecińskiego w referendum przeprowadzonym
dnia 2 czerwca 1993 r. W efekcie wywalczono jedynie zwyżkę płac, lecz w znacznie mniejszej wysokości niż postulowano. Z czasem sytuacja powoli ulegała stabilizacji. W ramach okresowych zmian tabeli
stanowisk i zaszeregowań uposażenie pracowników
rosło, ale nie na tyle, żeby nas zadowolić. Ceny bowiem także rosły. Nasze wysiłki skupiły się teraz na
dążeniu do wyłączenia pracowników sądownictwa
ze wspólnego kotła tzw. „sfery budżetowej” i ure-

To są tylko urzędasy
[ Remigiusz Hyży ]
gulowania naszych praw i obowiązków w odrębnej
ustawie. Uzasadniał to specyficzny charakter pracy
urzędników sądowych różniący ich zdecydowanie
od pracowników typowej administracji państwowej
sensu stricte. Przedstawiciele urzędników sądowych
od dawna podejmowali starania o odrębne uregulowanie ich statusu. Wreszcie po latach oczekiwań
świętowaliśmy sukces. Wiosną 1998 roku Związek
Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości zorganizował w Warszawie zjazd przedstawicieli
pracowników sądownictwa. Okręg szczeciński reprezentowała delegowana przez prezesa Grzegorza
Chojnowskiego kierowniczka Sekretariatu Leokadia
Hyży. Na zjazd zaproszono Ministra Sprawiedliwości Hannę Suchocką, która ze zrozumieniem i cierpliwością wysłuchała petycji o zwyżkę uposażeń pracowniczych, informując, iż jest szansa, że jeszcze w
tym roku (1998) uchwalona zostanie ustawa regulująca kompleksowo prawa i obowiązki pracowników
sądownictwa. łącznie z zasadami wynagradzania.
Zapowiedź pani minister sprawdziła się – w dniu 18
grudnia 1998 r. uchwalona została ustawa o pracownikach sądów i prokuratury. Dla nas najistotniejszy
był art. 13 ustawy, który ustalał wysokość środków
na wynagrodzenia zasadnicze urzędników – procentowo w stosunku do wynagrodzenia sędziego sądu
rejonowego. I tak: w pierwszym roku obowiązywania
ustawy – 35% tego wynagrodzenia, w drugim – 40 %,
a w trzecim – 50 %. Tak więc każde zwiększenie wynagrodzenia sędziów rejonowych powodowało automatycznie zwyżkę poborów urzędników.
Z satysfakcją podkreślam, że do osiągnięcia tego
sukcesu przyczynili się także sędziowie, którzy w
przeważającej większości wspierali urzędników w
ich dążeniach. Tylko bardzo nieliczni odnosili się do
tego obojętnie, a tu i ówdzie dało się słyszeć, że jeden
z tej grupy sędziów tak nas ponoć krótko scharakteryzował: „to są tylko urzędasy”.
Sędziowie doceniali pracę dobrych urzędników
i podkreślali ich niezbędność dla funkcjonowania
sądownictwa. Wieloletnie doświadczenie w pracy
sądowej pozwala mi wyrazić opinię, że praca przynosi dobre efekty tam, gdzie sędziowie i urzędnicy
stanowią organizm pulsujący jednym sercem.
Wysoko także cenili kwalifikacje i pracę urzędników tzw. „obserwatorzy” z zewnątrz, np. adwokaci,
prokuratorzy. Spośród tych pierwszych, senior palestry szczecińskiej adw. Zenon Matlak wielokrotnie wspominał czasy, szczególnie z okresu początków swej profesji, gdy w kontaktach zawodowych

z doświadczonymi kierownikami sekretariatu czy
sekretarzami, przyswoił sobie wiele praktycznych
czynności. Mecenas Z. Matlak dał się także poznać
jako człowiek niezwykle wrażliwy na cierpienie
i krzywdę ludzką. Gdy wspomniałem mu tylko o tragicznym zdarzeniu, które spotkało p. Janinę Juchniewicz – wieloletniego lekarza zakładowego pracowników sądów szczecińskich (poważne obrażenia
ciała p. Janiny i jej męża Jerzego, spowodowane potrąceniem ich taksówką na przejściu dla pieszych),
spontanicznie zaofiarował swą pomoc w charakterze
pełnomocnika po stronie powodów w toczącym się
procesie o odszkodowanie przeciwko ubezpieczycielowi i sprawcy wypadku. W czasach kiedy nierzadko
spotykamy się ze znieczulicą, a w chwilach potrzeby
odwracają się od nas najlepsi przyjaciele, taka postawa zasługuje na wielkie uznanie.
Tą drogą przekazuję Panu mecenasowi Matlakowi
serdeczne podziękowanie Państwa Janiny i Jerzego
Juchniewiczów za fachową pomoc, a przede wszystkim za okazane serce.
Pani Janina Juchniewicz cieszyła się zasłużoną
estymą wśród pacjentów sądowych. Poza tym, że
była znakomitym specjalistą i skutecznie utrzymywała nas w dobrym zdrowiu – wszystkim bez wyjątku okazywała serdeczność i życzliwość. Już sam
kontakt z takim lekarzem sprawiał, że pacjent po
wizycie czuł się zdrowszy. Gdy Ją kiedyś spytałem
co powoduje, że na Jej twarzy zawsze gości szczery
uśmiech, odpowiedziała, że to właśnie za sprawą
pacjentów sądowych. W porównaniu z pracą w przychodni ogólnej kontakty z sądownikami wydają się
Jej wypoczynkiem. Jej odejście spowodowane reformą służby zdrowia odczuliśmy boleśnie.
Po wejściu w życie ustawy z 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach sądów i prokuratury zarobki urzędników, szczególnie tych z dłuższym i długoletnim
stażem były już godziwe. Niestety z końcem 2001
r. art. 13 ustawy traktujący o wysokości środków
na uposażenia urzędnicze został skreślony. W ten
sposób zwiększone zostały szanse awansów sędziowskich. Fluktuacja urzędników systematycznie
malała. Niebawem doszło do tego, że co niektórzy
„uciekinierzy”, niczym córki i synowie marnotrawni, zaczęli powracać do sądu. Nie wszystkim jednak
to się udało, gdyż prezesi mieli teraz do wyboru wielu kandydatów, często z wykształceniem wyższym,
także prawniczym. Sytuacja się normalizowała, było
coraz lepiej, ale jak powiedział Józef Piłsudski: „zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska”. [ ]
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Wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku
o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury
Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku, wykonując uchwałę Zwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2006 r., na
podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r.
– Prawo o Adwokaturze wnosi o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury.
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Uzasadnienie
(...)
Na przestrzeni ostatnich kilku lat Adwokatura
z niepokojem śledzi skuteczne działania zmierzające
do ograniczenia zasad niezależności i samorządności,
będących podstawami jej działania od początku odrodzonej Rzeczypospolitej.
Obecnie pojawiające się rządowe projekty legislacyjne, spośród których wyróżnia się projekt ustawy
o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze, poddający to
postępowanie ścisłemu nadzorowi aparatu państwowego czy też sprzeczny z zasadą wolności gospodarczej projekt zmiany Prawa o Adwokaturze, dotyczący
wynagrodzenia za czynności adwokackie dobitnie
wskazują na eskalację tychże działań.
Jednocześnie obserwuje się dramatycznie szybki
spadek społecznego prestiżu zawodu adwokata, wynikający nie tylko z szerszej tendencji do kwestionowania autorytetów charakterystycznej dla społeczeństw
w okresie transformacji, lecz również będący skutkiem opiniotwórczej działalności mediów i elit politycznych, kreujących wizerunek adwokatury jako
zamkniętej korporacji dbającej jedynie o własne interesy i przywileje finansowe.
W tym stanie rzeczy zasadne i uprawnione jest
twierdzenie, że obecnie ważą się losy Adwokatury,
która stoi przed zagrożeniem, że charakteryzujący ją
przymiot zawodu zaufania publicznego, stanie się jedynie fasadowym określeniem bez praktycznych konsekwencji a działalność organów samorządu zostanie
sprowadzona do wykonywania funkcji rejestrowych.
(...)
Wobec zarysowanej na wstępie skali zagrożeń dla
bytu samorządnej i niezależnej Palestry działania
jej organów, w tym przede wszystkim podejmowane
przez Naczelną Radę Adwokacką, powinny mieć legitymację Krajowego Zjazdu Adwokatury.
Zjazd powinien stać się szeroką platformą dyskusji i doprowadzić do znalezienia rozwiązań zmierzających dwutorowo: na płaszczyźnie zewnętrznej do
przeciwdziałania negatywnym tendencjom legislacyjnym a jednocześnie usprawniających działania
wewnętrzne struktur samorządowych.
(...)
Zjazd powinien przeanalizować ponadto, czy władze Adwokatury w zakresie wpływu na kształtowa-

nie prawa wyczerpały wszystkie możliwości działania, w szczególności zaś rozważyć funkcję Ośrodka
Badań Adwokatury, jako stałego centrum wyspecjalizowanego w tworzeniu i opiniowaniu projektów
legislacyjnych.
W zakresie wywierania wpływu na rzecz korzystnych dla Adwokatury rozwiązań legislacyjnych
należy się zastanowić nad celowością współpracy
z samorządem Radców Prawnych. Prześledzenie bowiem działań tego samorządu wskazuje, że niejednokrotnie potrafił on szybko i skutecznie doprowadzać
do korzystnych dla siebie zmian prawnych.
W obecnej zaś sytuacji można postawić tezę, że
oba samorządy maja te same cele i w stosunku do obu
istnieją analogiczne zagrożenia.
Zagadnienie powyższe nie może być jedynie
przedmiotem prac i dyskusji w ramach Naczelnej
Rady Adwokackiej, czy też powołanych przez nią
komisji.
Współpraca ta bowiem – chociaż wydaje się celową – niesie za sobą realne zagrożenie w postaci faktycznego zaniku odrębności obu zawodów, a w kon
sekwencji do ich połączenia.
Kwestią oczywistą jest, że Adwokatura polska
musi zachować swoją odrębność.
(...)
Jak już wspomniano wpływ Adwokatury na bezpośrednie kształtowanie prawa jest z istoty rzeczy
ograniczony.
Tym niemniej należy rozważyć, czy aktualne kierunki legislacyjne, wyrażające się jaskrawo w przytoczonych na wstępie projektach ustawodawczych
są wynikiem jedynie tendencji populistycznych, koniecznością osiągnięcia doraźnych celów politycznych i fałszywego – z gruntu – obrazu Adwokatury.
Wydaje się niestety, iż w pewnej części tendencje
te wynikają z działań i zaniechań samego samorządu, nie będącego strukturą w pełni wydolną, elastyczną, przystosowaną do ciągłego powiększania
swoich szeregów, potrafiącą dostosować się do szybko zmieniającej się rzeczywistości.
Dlatego też koniecznością jest reorganizacja Adwokatury i znalezienie rozwiązań usprawniających
jej funkcjonowanie.
(...)
Naszkicowane powyżej jedynie problemy powinny stać się przedmiotem szerokiej debaty i podjęcia
decyzji zarezerwowanych do kompetencji Zjazdu.
Aktualna zaś sytuacja wymaga zdecydowanej
i szybkiej reakcji, którą umożliwia jedynie zwołanie
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury.
(skróty pochodzą od redakcji In Gremio)

Prawo

[ znaczy ]

LEX

Każdemu prawnikowi potrzebny jest dostęp do kompletnego systemu informacji
prawnej o szerokim zakresie tematycznym czy też specjalistycznej
i pogłębionej wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień.
Dlatego istnieje LEX – wiarygodne źródło prawa niezbędne każdemu
profesjonaliście. Dzięki niemu możesz szybko i rzetelnie sprawdzić i wyjaśnić
interesujące Cię kwestie, potrzebne do podjęcia odpowiedniej decyzji.
To po prostu Twoje prawo.

Masz pełne prawo

