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Nowy numer dwumiesięcznika In Gremio w Państwa rękach!
Rozpoczynamy od tematu kas fiskalnych. Wydawać się mogło, że od początku maja znajdą one swoje
miejsce w każdej kancelarii prawnej. Od tego momentu, w zaciszu swoich gabinetów prawnicy mieli najpierw radzić, a następnie nabijać – na kasę. Nic bardziej mylnego. Obowiązujące przepisy dają, w pewnych przypadkach, możliwość uniknięcia konieczności zakupu i instalowania powszechnie niechcianego sprzętu. Szczeciński doradca podatkowy Jarosław
Grochowski podjął się na naszych łamach trudu wyjaśnienia tej sprawy. A co o kasach myślą sami adwokaci i radcowie prawni? Odpowiedzi znajdą Państwo
w przeprowadzonej przez nas sondzie.

tucyjnego w stanie spoczynku, jego byłym prezesem
– który w trakcie organizowanego przez ZPP szkolenia w Kołobrzegu w dniach 7-9 kwietnia 2011 r. zdecydował podzielić się z czytelnikami In Gremio swoimi spostrzeżeniami.
W najnowszym numerze zamieszczamy także artykuły o prawnej sytuacji zwierząt, dwuznacznej
roli prawnika – przedsiębiorcy, mediacji w praktyce,
otwarciu nowego budynku Sądu Rejonowego w Gryficach. Wspominamy odeszłych niedawno, niezapomnianych, wybitnych szczecińskich prawników
Zenona Matlaka i Marka Karakulskiego.
Do lektury tych, a także pozostałych tekstów, jak
zawsze gorąco zachęcam

Poza tym nie można przeoczyć wywiadu z prof.
Bohdanem Zdziennickim – sędzią Trybunału Konsty-

Piotr Dobrołowicz, redakcja In Gremio

Rada Izby Komorniczej w Szczecinie wraz ze
Szczecineckim Towarzystwem Tenisowym mają
przyjemność zaprosić Koleżanki i Kolegów na organizowany w dniach 17-19 czerwca 2011 r. otwarty turniej tenisowy prawników dla kobiet i mężczyzn oraz
dzieci w grze pojedynczej i podwójnej oraz turniej piłki nożnej drużyn 7-osobowych.
Na terenie Szczecinka znajduje się Regionalne
Centrum Tenisowe Aqua-Tur w skład którego wchodzi 8 kortów o nawierzchni ceglanej (w tym 5 oświetlonych) oraz 3 kryte o nawierzchni sztuczna trawa.
W bliskim sąsiedztwie położone są 3 murawy piłkarskie co pozwala na organizację przedsięwzięcia.
Prócz rywalizacji sportowej w godzinach wieczornych przewidujemy taneczną imprezę integracyjną.

Dla uczestników i osób towarzyszących organizator przewidział nieodpłatne korzystanie z basenu,
ścianki wspinaczkowej, wyciągu do nart wodnych.
Aby ułatwić organizację zawodów prosimy
o wstępne potwierdzenie udziału w formie elektronicznej na adres: szczecinek2@komornik.pl do dnia
31 maja 2011 r. Wszelkich informacji o imprezie można zasięgnąć pod nr. tel. 693 74 89 64.
Koszt uczestnictwa:
- 150 zł od osoby dorosłej
- 75 zł od dziecka
Regulaminy rozgrywek zostaną przesłane w późniejszym terminie – w dużej mierze są zależne od ilości zgłoszeń.
Wszystkich chętnych zapraszamy serdecznie.
Jan Woźniak,
przewodniczący Izby Komorniczej
w Szczecinie

Dziekan Okręgowej Rady
Adwokackiej w Szczecinie
adw. Marek Mikołajczyk zaprasza do Galerii pod Żabotem
(Plac Batorego 3 w Szczecinie)
na wystawę prac sędziego Arkadiusza Krupy pod tytułem
„pięćdziesiąt mrugnięć oka”.
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| Jarosław Grochowski, szczeciński doradca podatkowy

Uwaga! Kasy dla prawników
Zasada ewidencjonowania obrotu
W ustawie o podatku VAT ustawodawca przyjął ogólną zasadę, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego
przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1).
Na mocy upoważnienia ustawowego Minister Finansów określa grupy podatników oraz czynności zwolnione z tego obowiązku. Z dniem 1 maja na podstawie przepisów rozporządzenia z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie
zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. Nr 138, poz. 930),
prawo do zwolnienia utracili m.in. prawnicy.
Czy każdy prawnik będzie musiał zainstalować kasę?
Obowiązek ewidencjonowania obrotu w ten szczególny sposób, dotyczy jedynie transakcji z grupą podmiotów, wobec których nie istnieje obowiązek wystawienia faktury VAT. Zatem podatnicy świadczący usługi na
rzecz podmiotów gospodarczych, będą dokumentować
sprzedaż usług na dotychczasowych zasadach (również
ci, którzy utracili zwolnienie) i nie muszą rejestrować obrotu z tego tytułu w kasie fiskalnej.
Ponadto z obowiązku stosowania kas rejestrujących
są zwolnieni podatnicy:
– u których kwota obrotu z działalności, o której
mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 40.000 zł i jeżeli wcześniej
nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania,
– rozpoczynający sprzedaż w roku 2011 i 2012 (de facto rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej), do chwili przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111
ust. 1 ustawy.
W związku z powyższym, każdy prawnik, który w
ubiegłym roku przekroczył wyżej wymienione limity, powinien rozpocząć ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej z dniem 1 maja 2011 r.
Jeżeli natomiast w 2010 r. wartość usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nie przekroczyła ww.
kwot, to po 1 maja 2011 r. podatnikowi nadal będzie
przysługiwało zwolnienie z obowiązku stosowania kas.
Jeśli limity zostaną przekroczone w trakcie 2011 r., wówczas podatnik będzie miał obowiązek rozpoczęcia stosowania kasy fiskalnej po upływie dwóch miesięcy, licząc
od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie
miesiąca, w którym limit został przekroczony.
Należy również zwrócić uwagę, że w załączniku do
rozporządzenia ujęto zwolnienia z ewidencjonowania
przy zastosowaniu kas, odnoszące się do poszczególnych
czynności:

– obejmujące usługi, które są fakturowane, a liczba
wszystkich usług nie przekroczyła 50, zaś odbiorców
tych usług jest mniej niż 20,
– obejmujące usługi, za które zapłata w całości następuje na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem,
że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję
jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.
Obowiązki związane ze zgłoszeniem kasy
Jeżeli podatnik nie spełnia waruków do zastosowania
któregokolwiek zwolnienia, powinien zaopatrzyć się w
kasę rejestrującą. Musi ona zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących
zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego
przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz
musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych.
Z posiadaniem kasy fiskalnej związane są liczne obowiązki. Wynikają one przede wszystkim z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą
odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. Nr 212, poz. 338 ze zm.) oraz z rozporządzenia przywołanego na wstępie.
Podstawowy obowiązek podatnika stanowi rozpoczęcie w odpowiednich terminach ewidencjonowania przy
zastosowaniu kas rejestrujących. W celu realizacji tej powinności podatnik powinien dokonać następujące czynności:
– przed obowiązującym podatnika terminem rozpoczęcia ewidencjonowania złożyć naczelnikowi urzędu
skarbowego pisemne oświadczenie o liczbie kas rejestrujących, które zamierza stosować do ewidencjonowania
i miejscu (adresie) ich używania;
– powiadomić w terminie 7 dni naczelnika urzędu
skarbowego o fiskalizacji kasy dokonanej przez uprawnionego serwisanta.
Należy zwrócić uwagę, że obowiązek posiadania kas
dotyczy wszystkich miejsc, w których - zgodnie ze zgłoszeniem do właściwego rejestru przedsiębiorców - podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Zatem prawnicy
nie mogą zapomnieć w tym kontekście o filiach, w których prowadzą swoją działalność. W takiej sytuacji podatnik może rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb
całkowitych) liczby kas rejestrujących, która została
zgłoszona do właściwego naczelnika urzędu skarbowego do ewidencjonowania we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnik jest zobowiązany zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniej-

5

rys. Arkadiusz Krupa (Sędzia Sądu Rejonowego w Goleniowie)

szej niż liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania. Rozpoczęcie ewidencjonowania w powyższy sposób
przedłuża odpowiednio okres zwolnienia z obowiązku
ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach.
Obowiązki związane z posiadaniem kasy
Z posiadaniem kasy wiąże się przede wszytkim cel, dla
którego została nabyta, a więc ewidencjonowanie obrotu,
poprzez dokonywanie ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego z każdej sprzedaży, a także wydawanie oryginału wydrukowanego dokumentu (paragonu)
nabywcy. Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika ewidencjonowanie nie jest możliwe (np. gdy kasa ulegnie uszkodzeniu, a podatnik nie ma kasy rezerwowej, bądź gdy nie ma
prądu), ustawodawca zakazuje prowadzenia sprzedaży.
Uwaga, bardzo ważnym jest, aby pamiętać, że:
– po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, należy sporządzić raport fiskalny dobowy,
– po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie
później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu należy sporządzać raporty fiskalne za okresy
miesięczne.
Kolejną grupę obowiązków podatnika stanowią powinności dotyczące stanu technicznego kasy, wyrażające się m.in.
poprzez:
– czuwanie nad poprawnością pracy kasy, prawidłowe
zaprogramowanie nazw towarów i usług oraz właściwe ich
przyporządkowanie do stawek podatku, niezwłoczne zgłaszanie prowadzącemu serwis kas każdej nieprawidłowości w jej
pracy,
– zgłaszanie kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego u właściwego serwisanta kas we właściwych terminach.
Podatnik ma również obowiązki archiwizacyjne polegające na przechowywaniu kopii dokumentów kasowych przez
okres wymagany w Ordynacji podatkowej. Ma także obowiązek prowadzić książkę kasy przez dokonywanie w niej odpowiednich wpisów, przechowywać ją w miejscu jej użytkowania oraz udostępniać na żądanie właściwych organów.
Odliczenie podatku w związku z zakupem
kas rejestrujących
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Przepisy ustawy przewidują prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup kas zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania. Wysokość rekompensaty wynosi 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej
jednak niż 700 zł . Warunkiem jej uzyskania jest rozpoczęcie
ewidencjonowania w obowiązujących terminach. Podstawą
do odliczenia jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty
całej należności za kasę rejestrującą. Ulga ta nie dotyczy kolejnych kas, które podatnik nabędzie w dalszej kolejności, np. na
skutek rozpoczęcia świadczenia usług w przyszłości w kolejnym miejscu. Tryb odliczenia i zwrotu rekompensaty związany jest ze składeniem deklaracji rozliczeniowych właściwych
dla podatku VAT. Warto zaznaczyć, że przepisy wymieniają
szereg warunków, z niedotrzymaniem których będzie wiąza-

ła się konieczność zwrotu rekompensaty, np. gdy w okresie 3
lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik zaprzestanie używania kasy lub nie dokonuje w terminie zgłoszenia
kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.
Sankcje karne
Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, organy podatkowe ustalają za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia
ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dodatkowe zobowiązanie podatkowe
w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w tej części, która jest związana ze sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego się
nie ustala.
Z kolei na podstawie art. 62 § 4 kodeksu karnego skarbowego, podlega karze za przestępstwo skarbowe: “ten, kto
wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem
kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży”.
Podsumowanie
Zasadność stosowania kas przez prawników wydaje się
wątpliwa, ponieważ świadczenie usług prawniczych to nie
handel detaliczny, gdzie tego rodzaju instrumenty są rzeczywiście nieodzowne. Cóż jednak można uczynić - dura lex sed
lex. Pozostaje więc przyjąć do wiadomości zaistniały stan rzeczy i uważać, aby ten elektroniczny przyrząd, zastępujący tradycyjne metody ewidencjonowania, nie stał się przyczyną niepotrzebnych problemów. [ ]
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Joanna Budnowska,
adwokatka

In Gremio: Czy prawnicy ukrywają przed fiskusem
swoje dochody? Wydaje się, że Ministerstwo Finansów tak sądzi, skoro wprowadza obowiązek posiadania kas fiskalnych.
Joanna Budnowska: Nie wydaje mi się, aby prawnicy, co do zasady, a w szczególności adwokaci ukrywali swoje dochody przed fiskusem. Z jednej strony jest
to niewątpliwie niezgodne z szeroko pojętą etyką wykonywania zawodu, z drugiej zaś obarczone niemałym
ryzykiem (w razie wykrycia takiego procederu przez
odpowiednie organy) wszczęcia postępowania karno
skarbowego przeciwko adwokatowi, co w przypadku
posiadania dowodów przez tenże organ – dostarczonych urzędowi w różny sposób i na różnych nośnikach,
może skończyć się nie tylko skazaniem, ale również dotkliwym w skutkach postępowaniem dyscyplinarnym.
Jednym słowem ukrywanie dochodów – zabawa dla odważnych i lubiących ryzyko.
Czy wprowadzenie kas fiskalnych dla prawników to
dobry pomysł? Jakie są zalety/ wady nowego obowiązku dla prawników?
Z punktu widzenia adwokata wprowadzenie obowiązku rejestrowania transakcji na kasach fiskalnych nie

Tomasz Całusiński,
radca prawny

In Gremio: Czy prawnicy ukrywają przed fiskusem
swoje dochody? Wydaje się, że Ministerstwo Finansów tak sądzi, skoro wprowadza obowiązek posiadania kas fiskalnych.
Tomasz Całusiński: To oczywiście jak zawsze zależy od
człowieka, niezależnie od tego, jaki zawód wykonuje.
W społecznym odczuciu jednak, które niestety pogłębiają sami prawnicy swoimi zachowaniami, utarło się,
że prawnik bierze “do ręki”, stąd najprawdopodobniej
pomysł wprowadzenia kas fiskalnych. Tak również, jak
sądzę, wydaje się Ministerstwu Finansów, które po raz
kolejny wprowadza narzędzie weryfikacji przychodów
uzyskiwanych przez pewną grupę zawodową w myśl
zasady “najlepszą formą zaufania jest kontrola”.
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jest najlepszym pomysłem.
Jako adwokaci bardzo nie lubimy narzucania nam dodatkowych biurokratyczno
– fiskalnych obowiązków.
Nie znajdujemy zresztą
uzasadnienia dla wprowadzania obowiązku posiadania kas fiskalnych, tym bardziej,
że co do zasady nie ukrywamy swoich dochodów
przed fiskusem.
Wydaje się jednak, że jak przyzwyczaimy się do
wszystkiego, co jest związane z tzw. obsługą kasy fiskalnej (a co zdecydowanie nas od niej odstręcza, bo
po pierwsze, jest to nowe urządzenie, za które trzeba zapłacić, dodatkowy obowiązek i praca, po drugie,
trzeba nauczyć się jego obsługi, zaprogramować itp., a
na końcu zastanowić się, gdzie to upiorne urządzenie
ma stać i kto i w jakich okolicznościach ma je obsługiwać – strasznie dużo różnych problemów), to stwierdzimy, że nie taki diabeł straszny i istnieją sposoby aby
go okiełznać…

kolejka
po kasę

Nie każdy prawnik musi zainstalować kasę fiskalną.
Czy zainstaluje Pani/Pan kasę fiskalną? Jeśli tak, to
dlaczego, jeśli nie, to dlaczego?
W 2011 r. nie muszę jeszcze instalować kasy fiskalnej,
z uwagi na brak obrotu za 2010 r. przekraczającego
40.000 zł w związku z wykonywaniem usług na rzecz
osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. [ ]

Czy wprowadzenie kas fiskalnych dla prawników
to dobry pomysł? Jakie są zalety/ wady nowego obowiązku dla prawników?
Uważam, że to dobry pomysł, choć wiązać się będzie z dodatkowymi wydatkami i obowiązkami.
Ale być może zmieni w pewien sposób nastawienie
ludzi do prawników i ukróci nierzadko niesprawiedliwe opinie o prawnikach, którzy za wszelką
cenę chcą oszukać fiskusa i stąd też biorą się ich
majątki.
Nie każdy prawnik musi zainstalować kasę fiskalną.
Czy zainstaluje Pani/Pan kasę fiskalną? Jeśli tak, to
dlaczego, jeśli nie, to dlaczego?
Ja nie zainstaluję kasy fiskalnej, korzystając ze zwolnienia przewidzianego przepisami. Ponadto nie mam
takiej potrzeby, wystawiając faktury. [ ]
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sonda In Gremio

Bożena Licht,
radczyni prawna

In Gremio: Czy prawnicy ukrywają przed fiskusem swoje
dochody ? Wydaje się, że Ministerstwo Finansów tak sądzi, skoro wprowadza obowiązek posiadania kas fiskalnych.
Bożena Licht: Przedstawicieli zawodów prawniczych cechuje przestrzeganie zasad moralnych i etycznych oraz poszanowanie dla prawa, zarówno na gruncie zawodowym
jak i w życiu prywatnym. Powyższe znajduje swój wyraz zarówno w przepisach ustrojowych, samorządowych
zbiorach zasad etyki jak i przede wszystkim w codziennym sposobie postępowania. Wobec powyższego, w mojej ocenie, obawy Ministerstwa Finansów dotyczące ukrywania przez prawników swoich dochodów przed fiskusem
uznać należy za nieuzasadnione. Jak bowiem wyżej wskazano, przedstawiciele zawodów prawniczych w szczególności zobowiązani są do poszanowania prawa i realizacji
swoich podstawowych obowiązków obywatelskich, w tym
konstytucyjnego obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych.
Tym samym wprowadzenie obowiązku posiadania
przez prawników kas rejestrujących (kas fiskalnych), jako
metody zapobiegania ukrywania dochodów uznać należy
za działanie wysoce dyskusyjne.
Czy wprowadzenie kas fiskalnych dla prawników to dobry pomysł? Jakie są zalety/wady nowego obowiązku dla
prawników ?
Wprowadzenie obowiązku ewidencji obrotów za pośrednictwem kas rejestrujących (kas fiskalnych) nie będzie z
pewnością łatwym przedsięwzięciem. Powyższe wynika przede wszystkim z szacowanej ilości urządzeń, które należy zainstalować. Według przewidywań Ministerstwa Finansów liczba ta sięgnąć może nawet około 300 ty-

Magdalena Ługiewicz,
radczyni prawna

In Gremio: Czy prawnicy ukrywają przed fiskusem swoje dochody? Wydaje się, że Ministerstwo Finansów tak
sądzi, skoro wprowadza obowiązek posiadania kas fiskalnych.
Magdalena Ługiewicz: Dla radców prawnych, którzy w
większości mają do czynienia z przedsiębiorcami oraz
instytucjami publicznymi, ukrywanie dochodów jest
praktycznie niemożliwe; klienci oczekują wystawienia
faktury, aby móc rozliczyć usługę prawną jako koszt w
swojej firmie.
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Czy wprowadzenie kas fiskalnych dla prawników to dobry pomysł?
Moim zdaniem pomysł bardzo dobry dla producentów
kas fiskalnych. Już teraz wystarczy wbić w wyszukiwar-

sięcy. Nie sposób również odnieść się do kosztów realizacji przedmiotowego obowiązku. Przy tym podkreślić należy, że ww. koszty to nie tylko koszty zakupu, które mają
podlegać częściowej refundacji. Kosztami powyższymi są
również koszty szkolenia, eksploatacji i obsługi kas, które
mogą zostać przeniesione na klientów i wpłynąć na wzrost
cen usług na rynku prawniczym.
Mając na uwadze powyższe podkreślić należy, że ostateczna ocena ww. działań będzie możliwa do oszacowania
dopiero po jakimś czasie.
Nie każdy prawnik musi zainstalować kasę fiskalną. Czy
zainstaluje Pani/Pan kasę fiskalną? Jeśli tak, to dlaczego,
jeśli nie, to dlaczego?
Kancelaria Radców Prawnych „Licht & Przeworska” s.c.
działa od lutego 1999 roku. Głównym przedmiotem działalności Kancelarii jest kompleksowe doradztwo prawne
dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Sporadycznie Kancelaria świadczy pomoc prawną dla
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Przy czym powyższe co do zasady realizowane jest
nieodpłatnie w formule pro publico bono.
Tym samym stosownie do treści przepisu art. 111 ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54 poz. 535) Kancelaria nie jest
obowiązana prowadzić ewidencji obrotu i kwot podatku
należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (kas fiskalnych). Równocześnie ww. obowiązek nie będzie nas
dotyczył w związku z uzyskiwaniem dochodów ze świadczenia pomocy prawnej z urzędu. Powyższe dochody
nie przekraczają bowiem w naszym przypadku kwoty
40.000,00 zł wskazanej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2010 nr 138 poz. 930), po przekroczeniu to
której powstaje obowiązek ewidencji obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Przez wzgląd na powyższe, wobec nie objęcia nas obowiązkiem ewidencjonowania obrotów, Kancelaria nie zainstaluje kasy fiskalnej. [ ]
kę hasło „kasy fiskalne dla prawników”, aby natknąć się
na reklamy „najtańszych i najsolidniejszych” kas.
Jakie są zalety/wady nowego obowiązku dla prawników?
Pomysł jest neutralny o tyle, że nic się nie zmieni. Prawnicy, którzy do tej pory dokumentowali sprzedaż w książkach, teraz będą „wbijali” sprzedaż na kasę, budząc pewnie konsternację klienta (zwłaszcza, jak prawnik z taką
kasą pod pachą pojawi się np. na spotkaniu poza kancelarią). Prawników, którzy sprzedaży nie dokumentowali, kasy nie zdyscyplinują, gdyż nierealna jest kontrola
wykonywania tego obowiązku – podstawą świadczenia
usług prawnych jest przecież zaufanie między prawnikiem a klientem.
Nie każdy prawnik musi zainstalować kasę fiskalną.
Czy zainstaluje Pani/Pan kasę fiskalną? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego?
Nie zainstaluję, gdyż mój przychód z obsługi osób fizycznych nie przekroczył granicy, za którą trzeba
kasy instalować. [ ]

adwokatka

In Gremio: Czy prawnicy ukrywają przed fiskusem
swoje dochody?
Marta Madej: Na pewno taka myśl przyświecała Ministrowi Finansów przy tworzeniu rozporządzenia w
sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji
przy zastosowaniu kas rejestrujących. Oczywiście jak
w każdym zawodzie możemy spotkać się z nierzetelnością w rozliczeniach, ale uważam, że są to przypadki odosobnione, a ewidencjonowanie obrotu od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
oraz rolników ryczałtowych za pomocą kas rejestrujących jest niepotrzebne.
Czy wprowadzenie kas fiskalnych dla prawników to
dobry pomysł? Jakie są zalety/ wady nowego obowiązku dla prawników?
Nie, to zły pomysł. Ewidencja przy użyciu kas wymaga
spełnienia szczegółowych warunków ich stosowania,

Zbigniew Śmigielski,
adwokat

In Gremio: Czy prawnicy ukrywają przed fiskusem
swoje dochody? Wydaje się, że Ministerstwo Finansów tak sądzi, skoro wprowadza obowiązek posiadania kas fiskalnych.
Zbigniew Śmigielski: Sądzę że to nie jest uzasadniony pogląd.
Czy wprowadzenie kas fiskalnych dla prawników
to dobry pomysł?

tj. m.in. sporządzania raportów fiskalnych, czy zgłaszania kas do obowiązkowego przeglądu. Tym samym jest
to związane z poświęceniem na te czynności dodatkowego czasu, a także pieniędzy. Jest to minus tego typu
ewidencjowania przychodu. Nie widzę natomiast zalet tego rozwiązania. Według mnie dotychczasowy sposób ewidencji przychodów od osób fizycznych nie prowadzących działalności był wystarczający i ingerencja
państwa w tym zakresie nie była konieczna.
Nie każdy prawnik musi zainstalować kasę fiskalną.
Czy zainstaluje Pani/Pan kasę fiskalną? Jeśli tak, to
dlaczego, jeśli nie, to dlaczego?
Aktualnie, mając na uwadze obowiązujące zwolnienia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów,
nie będę instalować kasy. Uważam, że pomysł zobowiązania prawników do posiadania kas fiskalnych
i rejestrowania obrotu, dodatkowo jeszcze w tej postaci, jest nietrafiony. Według mnie dotychczasowy
obowiązek ewidencjonowania przychodu jest wystarczający. Korzystanie z kasy to dodatkowe czynności.
Poza tym nabijanie usługi na kasę, drukowanie paragonu, kojarzy mi się z dokonywaniem zakupów w supermarkecie, a nie świadczeniem usług adwokackich
w kancelarii. [ ]
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Marta Madej,

Jakie są zalety/ wady nowego obowiązku dla
prawników?
Ani zalet ani wad nie ma ten pomysł. Tylko zbędny wydatek prawników i Skarbu Państwa dofinansowującego
zakup kas. I zarobek dla producentów i sprzedawców
tego urządzenia.
Nie każdy prawnik musi zainstalować kasę fiskalną.
Czy zainstaluje Pani/Pan kasę fiskalną? Jeśli tak, to
dlaczego, jeśli nie, to dlaczego?
Zainstalowanie kasy fiskalnej jest obowiązkiem po przekroczeniu poziomu przychodów od osób fizycznych i z
tego powodu należy zainstalować kasę fiskalną. [ ]
reklama

Sędziowie TK muszą być odważni i niezależni z prof. Bohdanem Zdziennickim, sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku,
jego prezesem w latach 2008-2010 rozmawia Piotr Dobrołowicz
Piotr Dobrołowicz, In Gremio: Trybunał Konstytucyjny ostatnim bastionem demokracji w Polsce –
pamięta pan takie stwierdzenie?
Bohdan Zdziennicki: Tak. I to z niedawnych lat, wypowiedziane za rządów PiS-u. Takie chyba było powszechne odczucie opinii publicznej. Ludzie uważali, że wiele
zasad konstytucyjnych było łamanych.
P.D.: Jak ten czas wyglądał z perspektywy sędziego
Trybunału Konstytucyjnego?
B.Z.: Trybunał orzekał w tym czasie w różnych sprawach, choćby lustracyjnej, kiedy próbowano brutalnie
rozgrzebywać historię w celu osiągnięcia doraźnych
korzyści politycznych, czy też ustawy absurdalnie nowelizującej kodeks karny. Mam powody do satysfakcji, bo uważam, że udało nam się zatrzymać pewne niebezpieczne procedury uruchomione wcześniej rękoma
parlamentarzystów.
P.D.: Trybunał z definicji jest gwarantem poszanowania praw ujętych w konstytucji.
B.Z.: Konstytucję muszą szanować i przestrzegać wszyscy. Na jej straży stoi wiele podmiotów. Do Trybunału
Konstytucyjnego należy natomiast ostatnie słowo w jej
interpretacji. Nie ma co ukrywać, w gronie 15 sędziów
nie zawsze łatwo przychodzi wypracowanie wspólnego stanowiska, choć mimo wszystko najczęściej tak jest.
W trakcie mojej kadencji było przynajmniej kilka mocno kontrowersyjnych spraw.
P.D.: Jak chociażby w sprawach związanych z Kościołem katolickim?
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B.Z.: Tak, na przykład w mocno medialnej sprawie dotyczącej ujmowania ocen z religii na świadectwach.
Wcześniej, podczas prezesury prof. Marka Safjana, zdarzyła się kontrowersyjna sprawa dotycząca stosunku
Państwa do Kościoła prawosławnego, i praw tego ostatniego do odzyskania utraconego przed laty mienia. Trybunał wydał wtedy wyrok, opierając się na ustawodawstwie międzywojennym, kiedy Kościół ten nie był zbyt
dobrze traktowany przez ówczesne władze. Sama sprawa ujmowania ocen z religii na świadectwach szkolnych i wliczania jej do średniej, wbrew pozorom i obiegowej opinii, nie była aż tak dyskusyjna dla sędziów
TK. Wyrok zapadł w niej przecież tylko przy jednym
odrębnym zdaniu sędzi prof. Ewy Łętowskiej. Jestem
gorącym zwolennikiem rozdziału państwa i kościoła,
ale uważam, że akurat to zakwestionowane uregulowanie nie naruszało zasad konstytucyjnych. Poza tym proszę pamiętać, że TK jest związany zasadą skargowości,
a nie została w skardze podniesiona kwestia zasadności

wprowadzenia do szkół publicznych samej religii. A to
już zupełnie inny temat.
P.D.: Jakie jest więc pana zdanie na ten „inny” temat?
Nie powinno być religii w szkołach?
B.Z.: Jestem człowiekiem w dość poważnym już wieku, pamiętam, że w latach 50-tych religia była w szkołach, a potem została przeniesiona do sal katechetycznych. Moim zdaniem to ostatnie rozwiązanie było najlepsze. Atmosfera przykościelnej salki inaczej nastraja
niż typowa szkolna klasa. Dzisiaj pewien zamęt wśród
uczniów może wywoływać sytuacja, gdy po lekcji o
Darwinie i ewolucjonizmie, zapoznają się oni na kolejnej z biblijną koncepcją pochodzenia człowieka. W moich czasach, w salce katechetycznej, odbierało się tę
ostatnią jako pewną alegorię, przypowieść. Obawiam
się, że dzisiaj w niektórych szkołach może być inaczej…
P.D.: A przekładając to na język Konstytucji?
B.Z.: Konstytucja mówi o tym, że państwo powinno być
rozdzielone od kościołów i religii, ale Konstytucja zapewnia też równość wszystkich wyznań. Jeśli więc Kościół katolicki ma prawo być w szkole, a tego nikt nie
podważał wprost przed Trybunałem, to również i inne
Kościoły i wyznania – i tak to dzisiaj przepisy regulują.
P.D.: Pozostając przy temacie rozdziału Państwa
od Kościoła, czy stanowi powód do niepokoju odwlekanie przez Trybunał rozpoznania sprawy Komisji Majątkowej, zajmującej się zasadniczo sprawami rozliczeń majątkowych w relacjach Państwo Kościół katolicki?
B.Z.: Trudno mi, przez lojalność, oceniać publicznie
postępowanie moich koleżanek i kolegów z Trybunału.
Jako osoba fizyczna, nie związana formalnie już z tym
gremium, mogę jedynie powiedzieć, że z punktu widzenia Konstytucji oczywista jest zasada dwuinstancyjności. Zaskarżone rozwiązanie temu wyraźnie przeczy,

nie trzyma żadnych standardów konstytucyjnych, jest
na bakier z aksjologią prawa. Przepisy te funkcjonowały wiele lat, w końcu trafiły do Trybunału, więc poczekajmy jeszcze chwilę na to, co on powie.
P.D.: Zasady naboru sędziów do Trybunału to temat
rzeka – szczególnie w kontekście ich praktycznego
stosowania.
B.Z.: Sędziowie Trybunału mają ogromną władzę instytucjonalną. Jako jedyni mogą kwestionować prawo,
orzekają przede wszystkim na podstawie zasad i wartości. Muszą być odważnymi ludźmi, bo w orzekaniu
trzeba czasami pójść pod prąd. Jasne więc jest, że ich
wybór to kwestia kluczowa dla sprawnego funkcjonowania Państwa.
P.D.: Obecny tryb powoływania sędziów nie daje jednak gwarancji, że trafią do niego najlepsi z najlepszych.
B.Z.: Są pomysły, jak zmienić obowiązujące zasady, tak
by wybór można było zawęzić do wąskiego grona kandydatów z uznanym dorobkiem. Nie wiem, jednak czy
takie inicjatywy przejdą, a patrząc na stan naszej debaty politycznej, to uważam nawet, że nie powinniśmy
mieć wielkich nadziei.
P.D.: Zasady wyboru sędziów są niezmienne od wielu lat. Odnoszę wrażenie, że inaczej jednak wyglądała w praktyce procedura wyboru sędziów 10 lat temu,
a inaczej, niestety gorzej, wygląda w ostatnich latach.
Wcześniej większym poważaniem cieszyły się takie
przymioty kandydatów, jak dorobek naukowy, ich pozycja społeczna, osiągnięcia. Dzisiaj większe znaczenie mają powiązania polityczne. Zdarzało się ostatnio,
że kandydatami na stanowisko sędziego TK były, mówiąc oględnie, osoby bardzo przypadkowe.
B.Z.: To prawda. Tendencje są niepokojące. Walka polityczna przybrała ostatnio na brutalności, widoczny jest
upadek kultury politycznej, jeśli w ogóle można o takiej mówić. I chyba z kompletnego braku poszanowania innych poglądów niż własne, wynika obecne podejście partii politycznych do kwestii wyboru sędziów do
TK. Dzisiaj jest to po prostu część procesu politycznego
z naczelną zasadą: „gdzie się da, wsadzamy swoich ludzi”. Przykład z ostatnich dni: kandydatem na sędziego
był profesor Andrzej Wróbel, wybitny prawnik, sędzia
Sądu Najwyższego. I tylko dlatego, że zgłosiło go SLD,
to odpadł, mimo iż moim zdaniem miał z wszystkich
kandydatów najwyższe kwalifikacje. To boli.
P.D.: W ostatnim czasie zostało wybranych wielu nowych sędziów. Byli to w dużej mierze kandydaci popierani przez partie prawicowe. Czy dostrzegł pan zmianę w podejściu Trybunału Konstytucyjnego do kwestii
światopoglądowych?
B.Z.: Myślę, że każdy może sam sobie odpowiedzieć
na to pytanie. Wystarczy uważnie czytać uzasadnie-

nia wyroków TK. I zdania odrębne, które wskazują na zderzenie zupełnie odmiennych poglądów. Jest
ich coraz więcej. Ostatni okres był o tyle niekorzystny dla stabilności składu Trybunału, że doszło w krótkim czasie do wymiany znacznej liczby sędziów. Wynika to z zaszłości historycznych, zwiększenia w pewnym czasie ilości sędziów Trybunału. Uważam, że należałoby to zmienić, tak by w ciągu kilkunastu miesięcy nie dochodziło do wymiany połowy składu TK. Jeśli tego nie zrobimy teraz, to za 9 lat sytuacja powtórzy się.
P.D.: Ostatnio bardzo głośno było o byłym prezesie
TK, profesorze Jerzym Stępniu, który zabrał zdecydowany głos w dyskursie stricte politycznym, wpisując się do obozu przeciwników zmieniania ustawy
o OFE. Jak pan ocenia tego typu aktywność?
B.Z.: Postrzegam to jako niezręczność. Tym bardziej,
że profesor Stępień podkreśla podczas wywiadów, że
był prezesem TK. To powoduje wrażenie, że jest kilka trybunałów konstytucyjnych. Pamiętam też jak
dwaj moi poprzednicy na stanowisku prezesa TK
pojawiali się w mediach podczas tzw. sporu o krzesło między prezydentem a premierem. Jako ówczesny prezes TK zaproponowałem, byśmy rozstrzygnęli tę sprawę sami, by pokazać, że nie należy na potrzeby zakończenia takiego sporu zmieniać Konstytucji. I tak się stało.
P.D.: Wystąpienie profesora Stępnia można potraktować jako wyraźne i czytelne przesłanie dla obecnych
sędziów TK, jak powinni orzekać w tej sprawie – o ile
trafi ona do TK.
B.Z.: Nie chcę występować w tej sprawie jako były prezes TK, mogę natomiast coś powiedzieć jako obywatel
Zdziennicki - sędzia w stanie spoczynku. To jest niedobre. Spór o OFE ma charakter wybitnie polityczny i
sędzia nie powinien się weń angażować. Profesor Stępień występuje niemal jak polityk. Jeśli dobrze pamiętam, powiedział nawet, że kapitalizm kojarzy mu się
z głową, a socjalizm z przeciwną częścią ciała. Swoją drogą, sam nie dostrzegam niekonstytucyjności w
zaproponowanych przez rząd zmianach w przepisach
dotyczących OFE. Fundusze emerytalne mają interes,
by bronić dotychczasowej sytuacji. Rozumiem to. To
samo mogą robić ich obrońcy, ale wśród nich nie powinno być byłych sędziów TK.
P.D.: Czy widzi pan zagrożenia w najbliższym czasie przed TK?
B.Z.: Dla właściwego funkcjonowania TK najważniejszy jest prawidłowy wybór sędziów - ludzi, którzy powinni dawać przede wszystkim gwarancję niezależności. W sumie zatem wracamy do poruszonego przed
chwilą zagadnienia, czyli wpływu partii politycznych na obsadę TK. W chwili obecnej możemy tylko
sobie życzyć, by decyzje polityków były wyważone.
Bez najmniejszych gwarancji, że tak będzie.
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|A
 gnieszka Wierzbicka,
studentka WPiA US

Za zniszczenie cudzej rzeczy sąd może orzec
karę do 5 lat pozbawienia wolności – za zabicie
zwierzęcia - do roku. Czy wszystko tutaj gra?

P.D.: Jest pan sędzią w stanie spoczynku, ale nie przestał pracować. Parę dni temu został pan powołany
przez Ministra Sprawiedliwości na przewodniczącego
Rady ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości. Co
się kryje za tą nazwą?
B.Z.: Na razie jest to honorowa funkcja, nie wiem jeszcze, co z tego wyniknie. Powołanej przez Ministra Radzie zależy na usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości, dlatego przyjechałem tutaj [do Kołobrzegu na szkolenie organizowane przez ZPP w dniach 7-9.04.2011 r.
- przyp. red.], by usłyszeć, co prawnicy praktycy mają
do powiedzenia w tej sprawie.
P.D.: Czy sama Rada ma już coś Ministrowi do zaproponowania?
B.Z.: Nie, jest jeszcze na to za wcześnie.
P.D.: A jakie ma pan zdanie w sprawie łączenia zawodów adwokata i radcy prawnego? Czy tym tematem
zajmie się Rada?
B.Z.: Od zawsze uważałem, że podział na te dwa zawody jest sztuczny. Czym innym są specjalizacje w ramach jednego zawodu, czym innym dwa zawody. Nie
wiem jednak, czy Rada tym się zajmie.
P.D.: Adwokaci wskazują na niemożność wykonywania zawodu w ramach stosunku pracy. Nie do przyjęcia jest podległość pracownicza, z którą z kolei radzą
sobie bez problemów radcowie. I z której to możliwości sami nie chcą zrezygnować.
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B.Z.: To bardzo słaby argument adwokatury, bo adwokat przecież zależny jest od klienta. Jeśli będzie klientowi wmawiał, że jest niezależny, to on powie: ja potrzebuję swojego obrońcy. W wielu państwach takiego zakazu zresztą nie ma. Niechęć adwokatury do połączenia zawodów doprowadziła do tego, że przegrywa ona z
radcami, którzy prowadzą wielkie kancelarie i największe sprawy. Poza tym uważam, że siła jednego połączonego zawodu byłaby na forum publicznym bez porównania większa od tego, co mogą zaoferować dwie odrębne korporacje, które częściej pokazują, co je od siebie różni, niż to, co łączy. [ ]

Status zwierząt w Polsce reguluje przede
wszystkim ustawa o ochronie zwierząt. Artykuł
1 tej ustawy stanowi, że „zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.”. Ponadto „człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”. Przepisy dotyczące rzeczy mają być stosowane wobec zwierząt tylko
w sprawach nieuregulowanych w ustawie (art 1
ust.2).
Nauka prawa cywilnego przyznaje, że zwierzęta są dobrem materialnym, które zasługują
na szczególną ochronę. Nie są rzeczą - od rzeczy
odróżnia je to, że mają zdolność poruszania się
oraz to, że potrafią odczuwać. W niektórych sytuacjach jednak są traktowane jak rzeczy. Mowa tutaj np. o sprzedaży czy kradzieży, bo te zagadnienia ustawa o ochronie zwierząt pomija. Nie pomija jednak spraw związanych z traktowaniem
zwierząt. Artykuł 6 w ustępie 1 zabrania nieuzasadnionego lub niehumanitarnego zabijania
zwierząt oraz znęcania się nad nimi. Jest to ważne ponieważ głodzenie zwierząt, obcinanie im
ogonów czy uszu, podpalanie, przetrzymywanie
w za ciasnych klatkach, okrutne bicie, doprowadzenie je do śmierci w taki czy inny sposób to elementy naszej rzeczywistości.
W związku z tym trwają prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie o ochronie zwierząt.
Dotychczasowy artykuł 35 omawianej ustawy
za zabicie, uśmiercenie, czy ubój, które naruszają określone w ustawie przepisy, a także za znęcanie się nad zwierzęciem przewiduje grzywnę,
karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca działał ze
szczególnym okrucieństwem, kara pozbawienia
wolności może wynieść maksymalnie dwa lata.
Zmiana ustawy, zgodnie z projektem wniesionym przez grupę posłów, ma polegać między innymi na podniesieniu górnych granic o jeden rok
w obu przypadkach. Zatem w pierwszej sytuacji
sankcja grożąca sprawcy wyniosłaby dwa lata pozbawienia wolności, a gdy działał ze szczególnym
okrucieństwem - 3 lata.
Jak widać, karalność za te i inne czyny jest
uregulowana w omawianej ustawie (art.35). Wyłącza to możliwość zastosowania przepisów dotyczących rzeczy. Zagadnienie rozróżniania zwierzęcia od rzeczy skłania jednak do zastanowie-

Rzecz o zwierzętach

nia się nad tym, jak w prawie karnym chroniona jest
rzecz. I tak, artykuł 288 § 1 kodeksu karnego stanowi, że: „Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Oprócz tego zastosowanie mógłby mieć artykuł 124 kodeksu wykroczeń,
ale tylko wtedy, gdy wartość szkody nie przekroczyłaby 250 zł. Wówczas sprawca podlegałby karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny – czyli karom
mniej dotkliwym niż te, wskazane w ustawie o ochronie zwierząt. Załóżmy jednak, że mówimy tu o zwierzęciu, którego wartość jest wyższa niż wymieniona
kwota, a takich przecież niemało.
Na początku konieczne jest wskazanie, że przepis
kodeksu karnego odnosi się do rzeczy cudzych. Przepis ten zatem nie mógłby być stosowany we wszystkich przypadkach. Jednak ze względów aksjologicznych kwestia własności nie powinna mieć tutaj znaczenia – zwierzę cierpi tak samo (a być może nawet
bardziej?), gdy ból zadaje mu jego właściciel jak i obcy
człowiek.
Powracając do kwestii karalności - sankcje przewidziane w artykule 288 kk są dużo wyższe niż te wymienione w artykule 35 ustawy o ochronie zwierząt.
Co do zasady sprawca zniszczenia cudzej rzeczy nie
może liczyć ani na grzywnę ani na karę ograniczenia
wolności, co jest możliwe w przypadku znęcania się
nad zwierzęciem. Zatem, teoretycznie, gdyby zwierzę w tym wypadku potraktować jako rzecz, a szkoda

wyniosłaby więcej niż 250 zł, sprawcy groziłaby dużo
wyższa kara.
Mówienie „zwierzę to rzecz” jest w pewnym sensie
obraźliwe dla nich (a poza tym oczywiście nieprawdziwe). Jednak pod względem karalności są one mniej
chronione niż cudze rzeczy (biorąc pod uwagę, że
wartość szkody przekroczyłaby 250 zł). Jest to ogromny paradoks. Przypomnijmy, że prawo przyznaje, że
zwierzęta nie są rzeczą. Przyjmuje się zatem, że skoro nie są rzeczą, to są czymś lepszym, bardziej wartościowym, że stoją niejako pomiędzy rzeczami a ludźmi. Ustawodawca chciał zagwarantować humanitarne traktowanie zwierząt, wyróżnić je spośród rzeczy martwych i nadać im wyższą rangę. Jednocześnie
sankcja karna przewidziana w artykule 288 kk jest
wyższa niż już nawet ewentualnie podwyższona (sic!)
kara za zabicie zwierzęcia i to ze szczególnym okrucieństwem (sic!).
Projekt, który został złożony w Sejmie przez grupę posłów chce m.in. zaostrzyć sankcję do 2 i 3 lat pozbawienia wolności. Dzisiaj górne granice wynoszą
rok i 2 lata. Fakt, że kara za zniszczenie cudzej rzeczy może wynieść nawet 5 lat pozbawienia wolności
uświadamia jak niezrozumiała jest ta sytuacja. A co
jeśli ktoś „zniszczy” mojego rasowego psa? Czy, pytając retorycznie, mogłabym wnosić o zastosowanie
przepisów dotyczących rzeczy? Czy przewidziane
kary nie powinny być co najmniej takie same?
Czy wszystko tutaj gra? [ ]
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| Danuta Ligęza, mediator

Mediacja - droga do porozumienia?
Z doświadczeń praktykującego mediatora
„Mediacja drogą do porozumienia” tak SSR Liliana
Jędrzejewska - koordynator ds. mediacji w okręgu Sądu
Okręgowego w Szczecinie, na łamach strony internetowej Sądu Okręgowego, promuje mediację. I jako mediator nie mam najmniejszych wątpliwości, że mediacja jest procesem - drogą do porozumienia stron. Skąd
więc w tytule ten znak zapytania i rodzące się wątpliwości. Otóż w swojej praktyce spotkałam się z wielorakimi, często wieloletnimi problemami ludzi, a co za
tym idzie z silnymi emocjami, które determinują ich zachowania i często utrudniają a wręcz uniemożliwiają
stronom porozumienie się. W przeprowadzonych mediacjach uczestniczyły osoby, które nawet po upływie
znacznego czasu od zdarzenia silnie przeżywają konflikt i nie mają dobrej woli porozumienia się, a jedynie
domagają się ukarania, najlepiej karą finansową, nie
bacząc na status drugiej strony. Wówczas mediacja nie
kończy się podpisaniem ugody, ale przynosi inne cenne korzyści. W swoje praktyce poznałam również i takie osoby, które na spotkaniach indywidualnych miały swobodę wyrażania emocji i dobrą wolę zakończenia sporu. W tym przypadku mediacja zakończyła się
porozumieniem. Przypomnę, iż mediacja jest to dobrowolny, nieformalny proces, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia (o ile jedna
ze stron nie jest nastawiona na osiągnięcie satysfakcji
z ukarania drugiej strony karą pieniężną) i w rezultacie
zawarciu ugody. Mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe. W mediacji wygrywają obie strony i osiągają satysfakcję, dzięki współdecydowaniu o wyniku rozstrzygnięcia - zakończenia sporu, konfliktu. Mediator
nie jest terapeutą (w przypadku, kiedy jedna ze stron
np. przejawia zaburzenia natury emocjonalnej - ustawicznie cierpiąca), ale pośrednio spełnia tę rolę, jak też
i wiele innych np.: moderatora, spowiednika, facylitatora, notariusza.
W mediacji czas odgrywa ogromną rolę. I nie zawsze
upływ czasu goi rany. W związku z tym pragnę analogicznie do tytułu przypomnieć fragment z teatrzyku
„Zielona Gęś”- z bajki Ezopa
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PODRÓŻNY
(na Ośle za plecami Właściciela, od którego osła wynajął, jako środek lokomocji):

- Słońce w zenicie. Ani jednej chmurki. Ani jednego drzewa na horyzoncie. Gdzie tu, jak tu odpocząć?
(zamyśla się)
- Wiem! (każe wstrzymać Osła jego Właścicielowi
i układa się na spoczynek w cieniu Osła)
WŁAŚCICIEL:
- Ach ty spryciarzu, won natychmiast z tego cienia, ten
cień jest dla mnie! Ja wynająłem osła bez cienia. (usiłuje ułożyć się w cieniu Osła).
PODRÓŻNY:
- Precz, łachudro, chałwiarzu! Jeśli ja wynająłem osła
od ciebie, to znaczy się ze wszystkimi możliwościami,
czyli i z cieniem. Nie ruszę się z miejsca. (nie rusza się
z miejsca).
OSIOŁ:
(korzystając z zamieszania, rusza się z miejsca i- lekkiznika na horyzoncie).
Morał:
CZASEM O BYLE CIEŃ CZŁOWIEK MA ŻAL DO
CZŁOWIEKA, A ŻYCIE JAK OSIOŁ UCIEKA.
A zatem, w procesie mediacji ważny jest czas
i uświadomienie stronom ich prawa do mediacji już
na etapie postępowania przygotowawczego. Przytoczony morał kieruję ku osobom, które pośrednio
i bezpośrednio uczestniczą w ludzkich sporach i konfliktach. Mediacja jest dla tych osób, które mają dobrą wolę porozumienia się i zechcą skorzystać z pomocy mediatora, osoby bezstronnej, bezinteresownej,
neutralnej, kompetentnej, a przede wszystkim zachowującej poufność. Pozwoliłam sobie przytoczyć tylko kilka z wielu cech mediatora. I ponownie zwrócić uwagę czytelnika, policjantów, prokuratorów, sędziów, iż osobom korzystającym z mediacji mediator
zapewnia odpowiednią ilość czasu, neutralne miejsce
do spokojnego wypowiedzenia się i przemyślenia satysfakcjonującego rozwiązania problemu. Swoje rozważania zakończę realistyczno-optymistycznym akcentem i przytoczę za sędzią Lilianą Jędrzejewską
myśl Stefana Żeromskiego, „Kto chce - szuka sposobów, kto nie chce - szuka powodów…”. [ ]

Nowy typ przestępstwa w kodeksie karnym
W kolejnej zmianie kodeksu karnego Sejm w lutym
bieżącego roku wprowadził do krajowego porządku
prawnego nowy typ przestępstwa – uporczywe nękanie, zwane w języku angielskim „stalkingiem”. Najczęściej polega na rozpowszechnianiu plotek, oszczerstw,
groźbach szantażu lub częstych głuchych telefonach.
Także uporczywe wysyłanie SMS-ów i maili do tej samej osoby będzie przestępstwem. Na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości pod koniec 2009 r. przeprowadzono badania (na próbie 10 tys. osób), z których wynika, że co dziesiąty pytany Polak uważa, iż był ofiarą
stalkingu. Częściej są to kobiety, ale problem dotyczy
też mężczyzn.
Głośna była w mediach ponad rok temu sprawa Sebastiana W., który przez wiele miesięcy napastował warszawską dentystkę Andżelikę K. Dramat lekarki zaczął
się w październiku 2006 r., gdy asystowała ona przy wyrywaniu zęba Sebastiana W. Kolejnego dnia mężczyzna
pojawił się znowu w warszawskiej klinice i wyznał kobiecie miłość. Mimo, że Andżelika K. starała się go unikać, Sebastian W. nie rezygnował. Zaczął też przychodzić przed dom dentystki i jej rodziców. Pojawiał się kilka razy dziennie pod domem poszkodowanej, biegał za
samochodem, kładł się na jego masce i całował szybę.
Mężczyzna ten za nękanie, ale także m.in. za naruszenie nietykalności policjantów i zniszczenie mienia został
prawomocnie skazany na 3,5 roku więzienia.

Według uchwalonych przepisów za stalking będzie
można ukarać osobę, która przez uporczywe nękanie
innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej
uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub
istotnie narusza jej prywatność, a także, która podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek
lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Przewidziana kara pozbawienia wolności - do 3 lat. Jeżeli następstwem wyżej wymienionych czynów jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca będzie surowiej karany, nawet do lat 10-ciu pozbawienia wolności. Ściganie sprawców stalkingu będzie następowało na wniosek osoby pokrzywdzonej.
Ministerstwo Sprawiedliwości, które było inicjatorem
zmian w prawie dotyczącym tej kwestii, argumentowało,
że przepisy dotyczące czynów mających być zakwalifikowane jako stalking, były rozproszone i nie oddawały w
sposób kompletny istoty tego przestępstwa. [ ]
Ryszard Różycki,
wiceprezes Zarządu Oddziału
Zrzeszenia Prawników Polskich
w Szczecinie

reklama

| Marek Baranowicz, adwokat

Zawodowy pełnomocnik: przedsiębiorca nastawiony na zysk
czy zawód zaufania publicznego, udzielający pomocy prawnej?
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I. Czy pomiędzy tytułowymi dwoma określeniami
zachodzi sprzeczność, a jeśli tak, to czy można pogodzić działalność, której celem jest uzyskanie zysku, z
udzielaniem społeczeństwu pomocy (tu: prawnej), ciesząc się jednocześnie zaufaniem publicznym.
Chciałbym się aktualnie zastanowić, czy i jakie ma
to (mieć będzie, mieć może) konsekwencje dla zawodów prawniczych, dla członków naszego społeczeństwa, a tym samym – dla samego państwa.
Oczywiście u podłoża tych rozważań stoi też w jakimś zakresie idealistyczne podejście do wykonywania zawodu pełnomocnika – prawnika kierującego się
jedynie i w pełni zasadami zawartymi w ustawach,
przepisach korporacyjnych; jednak zasadniczym problemem, który tu poruszam, jest relacja pomiędzy ww.
dwoma tytułowymi pojęciami.
A pierwotnym źródłem pomysłu na ten artykuł są
zmiany legislacyjne, jakie mają miejsce od pewnego
czasu, które – wg mnie – pozostają ze sobą w pewnej,
opisanej poniżej, wewnętrznej sprzeczności, ponownie stawiają pod znakiem zapytania racjonalność prawodawcy, wymagają od pewnych grup zawodowych
pozostawania w pewnym schizofrenicznym rozdarciu, a w najlepszym wypadku – zmuszają (zaczną zmuszać) do hipokryzji.
I aby coś wyjaśnić na początku – to nie są refleksje
wymierzone w kogoś, przeciwko komuś (a w szczególności – nowym członkom palestry, którzy przecież nie
uchwalają ustaw, a jedynie korzystają z możliwości, jakie daje im państwo); jeśli już szukać tu „przeciwnika”, to niniejszy artykuł ma spróbować obnażyć co najmniej niekonsekwencję, brak przemyślenia systematyki i powiązań funkcjonalnych rozwiązań prawnych
uchwalanych w parlamencie, ministerstwach.
II. Osoby wykonujące jeden z zawodów prawniczych przed rozpoczęciem pracy składają stosowne
ślubowanie, w którym obiecują społeczeństwu zachowanie się zgodne z pewnymi, ogólnie może sformułowanymi, ale zasadniczymi w założeniu, zasadami,
przy czym w żadnym przypadku w ślubowaniu (którego treść określa ustawa) nie ma mowy stricte o kliencie,
interesie kontrahenta pełnomocnika. A jest to istotne w
kontekście „relacji pojęć” (używając skrótu myślowego)
zawartych w tytule tego opracowania. Państwo polskie
i sumienie nakładają więc na nas takie obowiązki. Ale
czy to państwo daje też uprawnienia, które pozwoliłyby prawnikom, pełnomocnikom na właściwe, zgodne
ze sztuką, z zasadami etyki, z sumieniem, stosowanie
się do zasad wynikających z treści ślubowania, z zasad
etyki, z przepisów regulujących funkcjonowanie danego zawodu prawniczego?
Nie ma dużej ilości zawodów, których adepci –
przed podjęciem obowiązków – składają ślubowanie.
Nie szukałem ich wszystkich, ale pobieżna analiza w

tym zakresie skłania do wniosku, iż w znacznej większości są to szeroko rozumiani urzędnicy państwowi,
samorządowi, a w każdym bądź razie – osoby zatrudniane na podstawie stosunku pracy, otrzymujące wynagrodzenie z budżetu (państwowego, samorządowego). Mają więc – w kontekście „sposobu” zdobywania
środków na życie – dość komfortową sytuację; mogą
się skupić jedynie na wykonywaniu obowiązków zgodnie z zasadami, którym ślubowali.
A jak to wygląda w naszym przypadku?
Jeszcze kilka lat temu ustawodawca zachowywał
choć pewne „kurtuazyjne” pozory, które miały dawać
adwokatom, radcom prawnym jakieś poczucie „innego
posadowienia w ramach osób wykonujących działalność gospodarczą” (np. nie rejestrowaliśmy się w gminnej ewidencji przedsiębiorców, nie wystawialiśmy faktur za „urzędówki”, nie mieliśmy kas fiskalnych). Państwo także w pewien sposób dawało poczucie stabilności materialnej poprzez, że tak to określę, „reglamentację” miejsc w zawodzie, czy inaczej uregulowaną taksę
adwokacko-radcowsko-komorniczą. Do tego można dodać zmiany przepisów procedury karnej, które powodowały, że chociażby ubyło dużo karnych spraw z urzędu, a to także dawało pewien stały dochód. Nie komentuję tych wszystkich zmian, bo wylano już wiele atramentu i żółci do nich się odnosząc. Chcę jednak spojrzeć na nie trochę z innej perspektywy.
III. Wszystkie wspomniane wyżej zmiany dotyczące funkcjonowania zawodów prawniczych spowodowały pełne zrównanie tychże z każdym innym przedsiębiorcą (co wynika już także z judykatury – vide np.
wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16 listopada 2006 r., VI ACa 554/06, opublik.: Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rok
2007, nr 2, poz. 24). Ustawodawca wprowadził pełny
wolny rynek usług prawniczych, zastanawia się nad
wprowadzeniem instytucji doradcy prawnego.
Oczywiście, można powiedzieć, że tak jest wszędzie
i nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. Pewnie tak
jest, co nie oznacza, że nie można mieć refleksji na temat funkcjonowania takiego systemu i wskazania jego
wad. Być może też inaczej brzmią roty ślubowania zawodowych pełnomocników w innych państwach, systemach prawnych.
Zasadniczy problem polega bowiem na tym, że ustawodawca z jednej strony wymaga od zawodowych pełnomocników niespotykanych w innych profesjach (poza
nielicznymi wyjątkami), wysokich standardów zarówno
merytorycznych, jak i etycznych (i to wymaga ustawowo),
a z drugiej strony każe im działać na zasadzie pełnego,
wolnego rynku jako przedsiębiorcy, którego istotą działalności jest uzyskanie zysku. Według mnie, a chyba nawet obiektywnie – jest to bardzo trudne do pogodzenia, jeśli nie nawet częściowo wewnętrznie sprzeczne.

Jakie mogą być tego konsekwencje. Na razie jeszcze
ich tak wyraźnie nie widać, ale niedługo będziemy mieć
w Polsce sytuację analogiczną do np. przysłowiowej –
amerykańskiej. Nie ma sensu opisywać zasad działania wolnego rynku, każdy to wie. Każdy też wie, że na
wolnym rynku, wśród wielu firm działających w identycznej branży, rozpoczyna się w pewnym momencie
mniej lub bardziej gwałtowna walka o klienta. Jest oczywiste, iż ta konkurencja odbywa się w granicach prawa,
ale częstokroć ma już mało wspólnego z etyką, nawet
taką zwykłą, kupiecką. Gdzie w takiej sytuacji miejsce
na wypełnianie zasad ze ślubowania, zasad etyki, wymogów ustawowych, udzielanie pomocy prawnej w publicznym zaufaniu, że przedsiębiorca będzie się kierował wszystkimi zasadami, ale niekoniecznie – zyskiem.
Prawodawca „chyba” nie myślał o takich „niuansach”,
wprowadzając te wszystkie zmiany i tym samym wylał dziecko razem z kąpielą: otworzył, owszem, rynek
usług prawniczych, lecz zapomniał o jakichkolwiek
mechanizmach pozwalających na konkurencję w ramach innych obowiązków, jakie nakłada na nasze zawody. Bowiem, koniec końców, w wirze walki o klienta, gdzieś jakieś zasady będą się „gubić”. Też nie jest tu
miejsce na wyobrażanie sobie przykładów takich zachowań, ale może to dotyczyć zarówno relacji: pełnomocnik – klient, pełnomocnik – organ (sąd, prokuratura itp.),
jak i pełnomocnik – pełnomocnik.
Bez wątpienia zmiany w tych relacjach nastąpią. To
jest naturalne, bo takie są zasady wolnego rynku. Jeśli

Szanowni Państwo,
Mamy niewątpliwą przyjemność poinformować, że w
dniu 31 sierpnia 2010 roku formalnie powołaliśmy do życia Stowarzyszenia Aplikantów Adwokackich Rzeczypospolitej Polskiej.
Naczelnym celem Stowarzyszenia jest promocja wartości i idei adwokatury, podnoszenie norm etycznych i
moralnych wśród aplikantów adwokackich, propagowanie wysokiego poziomu kultury osobistej, a także integracja środowisk prawniczych. Uważamy, że adwokatura
polska w obecnych czasach znajduje się zbyt często pod
nieuprawnioną i nieuzasadnioną krytyką polityków, różnej maści działaczy, oraz co najsmutniejsze - zwykłych
obywateli.
Zamierzamy stworzyć organizację o zasięgu ogólnopolskim, biorącą aktywny udział w życiu naszego kraju,
która będzie zabierała głos w najważniejszych sprawach
dotyczących aplikantów adwokackich, samorządu adwokackiego oraz sprawach istotnych z punktu widzenia Państwa Polskiego. Naszym działaniem chcemy budować zaufanie do prawa, wymiaru sprawiedliwości, jak i samej
adwokatury.
Co do działań już podjętych - Stowarzyszenie pomogło w organizacji Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych “TWÓRCZOŚĆ NIE ZNA BARIER”. Udzielamy stałej pomocy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Nie-

ustawodawca powiedział „a”, to jest naturalne, że zaraz pojawi się „b”; można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że nie będą to zmiany w pełni zgodne
ze wszystkimi zasadami, jakie pełnomocnikom stawia
ustawa i – oby – sumienie.
IV. Nie będę tu wypisywał recept, choć diagnoza jest
dość czytelna. Właściwie nie ma tu nawet lekarstwa.
Powrót do poprzedniego systemu wchodzenia do zawodu prawniczego jest niemożliwy, otrzymywanie jakiegoś minimalnego wynagrodzenia ze Skarbu Państwa – nierealne, wzbogacenie społeczeństwa, które
chciałoby na co dzień korzystać z pomocy prawnej –
nieszybkie. Z drugiej strony – rezygnacja z zasad, które
stanowią o istocie zawodu zaufania publicznego, mającego udzielać pomocy prawnej, byłaby początkiem
końca instytucji zwanej wymiarem sprawiedliwości.
I jakkolwiek idealistycznie by się nie podchodziło
do wykonywania tego zawodu, to jednak realnie patrząc na problem – nic się oczywiście nie zmieni i ta
„wewnętrzna, schizofreniczna sprzeczność” będzie
trwać nadal. Chodzi mi jednak o zasygnalizowanie
tego problemu, aby kiedyś, w przyszłości, kiedy ktoś
miałby powiedzieć: „no co się dzieje z tymi adwokatami (radcami prawnymi, komornikami, notariuszami), kiedyś byłoby to nie do pomyślenia”, może się zastanowi, dlaczego tak się dzieje, z czego to wynika,
a nade wszystko – iż spowodowane to zostało nie do
końca chyba przemyślaną „twórczością” naszego prawodawcy. [ ]

pełnosprawnych Tęcza, organizatorowi powyższej akcji, oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS, w którym oprócz załatwiania spraw bieżących i udzielania porad prawnych pomagamy w organizacji większych imprez dla dzieci niepełnosprawnych.
Członkowie Stowarzyszenia brali także czynny udział w
akcji „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Nawiązaliśmy również współpracę z Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych. Stowarzyszenie jest
otwarte na pomoc również innym organizacjom.
Nadto zamierzamy przeprowadzać spotkania z młodzieżą licealną, które mają przybliżyć specyfikę pracy adwokata i etos tego zawodu oraz chcemy zorganizować
szereg imprez mających na celu dokształcanie aplikantów adwokackich, takich jak szkolenia, zamiejscowe konferencje, czy współpraca z aplikantami z innych izb oraz
szereg działań mających na celu zbliżenie osób wykonujących zawody prawnicze.
Druki deklaracji członkowskich, statut i podstawowe
informacje dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia www.saarp.cba.pl. Zapraszamy do zasilenia naszych szeregów wszystkich aplikantów adwokackich, którzy podzielają przedstawione wyżej idee.
W skład zarządu Stowarzyszenia wchodzą: apl. adw.
Mariusz Zasławski (prezes), apl. adw. Radosław Flasza
(wiceprezes), apl. adw. Karol Mierzejewski (wiceprezes).
apl. adw. Mariusz Zasławski
apl. adw. Radosław Flasza
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Ministerstwo Finansów rozesłało polecenie, aby
w planach budżetowych na 2012 rok nie zawierać żadnych podwyżek wynagrodzeń sędziowskich i prokuratorskich.
Krajowa Rada Sądownictwa niemalże natychmiast
w przyjętej specjalnej uchwale podkreśliła konieczność uwzględnienia w planach budżetowych zagwarantowanej podwyżki wynagrodzeń.
Trzeba zapytać, jak to się może stać, skoro mechanizm
waloryzacji został uzgodniony ze środowiskiem, po
fali protestów sędziów i prokuratorów w 2009 roku?
Odpowiedź jest niestety prosta: czynnik wzrostu wynagrodzeń ma nie być uwzględniony – apriorycznie
i bez baczenia na wypracowany kompromis.
Takie postępowanie daje obraz stosunku władzy wykonawczej do przyjętych zobowiązań. W rozumieniu tej
władzy obiektywnie właściwe jest, aby nie tknąć przez
ostatnie 4 lata rządzenia takiej instytucji jak KRUS,
nie kończących się nakładów na górnictwo, media publiczne, nieprawdopodobnych zarobków partycypantów zarządzania w spółkach Skarbu Państwa. Wszystko to pochłania miliardowe wydatki z budżetu. Należy natomiast zaoszczędzić kilka milionów na zagwarantowanych wynagrodzeniach sędziów i prokuratorów. Jak smutny żart brzmi w tym kontekście przytoczona przez „Rzeczpospolitą” wypowiedź wiceministra finansów, że „w dobie kryzysu rząd zdecydował o
zmniejszeniu wydatków budżetowych”.
Jeśli władza wykonawcza uznaje, że jest to właściwe
postępowanie, to jest nam wolno powiedzieć, jak należy owo postępowanie postrzegać. Od kilkunastu miesięcy dyskutanci na forach internetowych przyrównują działania w wymiarze sprawiedliwości do pozoranctwa i rządzenia przez „wytwarzanie” pozytywnego PR-u. Wielu sędziów uznaje, że medialne pomysły resortu nie usprawniają wymiaru sprawiedliwości, ale mają tworzyć sztuczny klimat kompetencji i pozorów nowoczesności. Merytoryczne głosy, by
coś zrobić w sprawie nieobsadzonych etatów asystenckich, „maszynki do sądzenia”, jaką jest e-sąd lub wątpliwych konstytucyjnie sądów „boiskowych” nie wywołują odpowiedzialnego odzewu. Proponuję zatem
politycznej egzekutywie: złamcie kolejne dane słowo.
Zróbcie tak, a wówczas wszelkie formy dyskusji, czy
kontaktu urzędników Ministerstwa z przedstawicielami sędziów będą zbędne. Nikt nie będzie chciał oddawać swojego czasu by, być oszukanym. Nikt nie będzie
chciał uczestniczyć w pustych medialnych, nastawionych na aplauz zagrywkach. Złamcie dane słowo, a wystawicie sobie świadectwo. [ ]
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Grzegorz Szacoń,
sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie

Zjazd
Izby Komorniczej
W dniach 28 – 29 marca 2011 roku odbył się w Kołobrzegu zjazd szczecińskiej Izby Komorniczej.
W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu komorników z obszaru apelacji szczecińskiej. Pierwszy dzień
wypełnił wykład prowadzony przez sędziego Sądu
Najwyższego Waldemara Płóciennika, omawiający
aktualne problemy odpowiedzialności odszkodowawczej komorników. Spotkaniu towarzyszyły prezentacje programów usprawniających pracę kancelarii komorniczych oraz prelekcje, m.in. z zakresu zagadnień
podatkowych.
Konsultacje tematyczne skupiły się dwóch problemach: wątpliwościach konstytucyjnych dotyczących
zapisów ustawy o komornikach i egzekucji, które
wprowadzają miarkowanie opłaty egzekucyjnej oraz
na braku regulacji w przedmiocie klauzul wykonalności, co wywołało lawinę różnorodnych pomysłów
praktyków na zapełnienie tej luki prawnej. Konkluzje dotyczące pierwszego z zagadnień wskazywały
na wadliwość przesłanek miarkowania opłat, przede
wszystkim ich skrótowość i omawianą w teorii prawa
wadę niediagnostyczności. Przy drugim zagadnieniu
rozważano dominujące rozwiązania na bazie norm
ogólnych k.p.c., wspartych wskazówkami pionu administracyjnego sądów.
W drugim dniu gościem zjazdu był Prezes Krajowej Rady Komorniczej dr Jarosław Świeczkowski.
W dyskusji prowadzonej przez Przewodniczącego
Rady Izby Jana Woźniaka padały różnorodne kwestie, m.in. jak najsprawniejszego dostępu komorników do podstawowych informacji o rachunkach
klientów banków oraz negatywnych skutków działalności dużych kancelarii komorniczych, które
przełamują właściwość miejscową mniejszych kancelarii, są nieefektywne i wywołują negatywne oceny zarówno środowiska jak i podmiotów poddanych
takim formom egzekucji.
Grzegorz Szacoń, redakcja IG
fot. Maciej Bublewicz

felieton na czasie

Złamcie dane słowo

Pilnie potrzebna nowa ustawa o komornikach i egzekucji
z prezesem Krajowej Rady Komorniczej doktorem Jarosławem Świeczkowskim rozmawia Grzegorz Szacoń
Grzegorz Szacoń, In gremio: Okres po
wyborze pana na prezesa Krajowej Rady
Komorniczej z pewnością poświęcony był
diagnozie głównych problemów korporacji komorniczej oraz środowiska? Jakie to
problemy?
Dr Jarosław Świeczkowski: Największym problemem, z jakim się zetknąłem,
to prywatyzacja samorządu. Część osób
zaczęła traktować wspólne dobro, jakim
jest samorząd, jak własne przedsiębiorstwo, którego głównym celem jest osiągnięcie możliwie jak największych, własnych zysków. Kolejną kwestią jest brak
wypracowanych nowoczesnych procedur
rozwiązywania problemów i wypracowywania jednolitego stanowiska środowiska
komorników. Skutkuje to dużymi opóźnieniami w załatwieniu ważnych spraw.
Usprawnienia wymagałaby także sfera komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. W
tej sprawie w ciągu ostatnich kilkunastu
miesięcy wykonano pierwsze kroki, ale
ciągle wiele zostało do zrobienia.
G.S.: Na spotkaniu szczecińskiej Izby
Komorniczej w Kołobrzegu mówił pan o
potrzebie stworzenia nowej, kompleksowej regulacji dotyczącej komorników i
opłat egzekucyjnych. Jak miałoby do tego
dojść? Czy nie boi się pan, że „ktoś” napisze taką ustawę bez konsultacji ze środowiskiem komorniczym i sędziami-specjalistami z zakresu egzekucji - jak to się stało z nowelizacją ustawy ustrojowej dotyczącej sądów?
J.Ś.: Musimy w tej kwestii przejąć inicjatywę. Kompleksowe rozwiązania legislacyjne dotyczące komorników muszą
zostać pilnie stworzone. Sądzę, że nasza
konsekwencja i zaangażowanie w przygotowanie sensownych i odpowiadających
dzisiejszym czasom przepisów z pewnością spowoduje, że nikt nie będzie próbował pracować nad tą ustawą bez konsultacji z naszym samorządem. Na pewno jeśli w przygotowywanych projektach, naszym zdaniem, będą popełnione błędy,
będziemy zgłaszać uwagi. Naszym zadaniem jest przede wszystkim zagwarantowanie realizacji orzeczeń sądów i będziemy dążyć do tworzenia nowych regulacji,
w ten sposób, aby w zgodzie z panującym
porządkiem prawnym, wprowadzać w życie to założenie.
G.S.: Pojawiają się głosy, że koszty postępowań sądowych oraz grzywny zostaną przekazane do egzekucji urzędom
skarbowym. Zanosi się na kolejny pomysł, którego skutków nikt racjonalnie
w chwili obecnej nie przewiduje. Jak oce-

nia taką zmianę Krajowa Rada Komornicza dla komorników i budżetu państwa?
J.Ś.: Niewątpliwie rozwiązanie takie
doprowadzi do sytuacji, w której naczelnicy urzędów skarbowych będą musieli
przeznaczyć większą część budżetów każdego z urzędów na działy egzekucji - o ile
państwo przeznaczy dodatkowe środki na
ten cel, sytuacja powinna zostać opanowana. Jednak, jeśli dodatkowe pieniądze
nie zostaną przeznaczone razem z nałożeniem na urzędy skarbowe kolejnych obowiązków poskutkuje to przesunięciami kadrowymi i urzędnicy zamiast obsługiwać
petentów, będą prowadzili egzekucje niezapłaconych mandatów. Warto też dodać,
że uprawnienia komornika są szersze od
uprawnień urzędów skarbowych, co może
poskutkować ostatecznie tym, że sprawa
i tak zostanie przekazana komornikowi.
Być może jakąś wskazówką są rozstrzygnięcia sądów wydawane w obecnym stanie prawnym. Dziś w przypadku zbiegu
egzekucji sądowej i administracyjnej sąd
wydaje postanowienie, w którym bierze
pod uwagę stopień zaawansowania postępowania, czy wysokość egzekwowanego roszczenia. Z mojego doświadczenia w
większości przypadków sądy postanawiają wyznaczyć komornika jako organ do
łącznego prowadzenia egzekucji. Mylne
jest też wyobrażenie, że urzędy skarbowe
będą wykazywały się taką samą skutecznością w egzekucji mandatów jak i w egzekucji podatków. Proponowane rozwiązanie obowiązywało 20 lat temu, jednak z
jakiś przyczyn podjęto decyzję o przekazaniu spraw dotyczących egzekucji kosztów
postępowań sądowych oraz grzywien komornikom. Nie rozumiem, co sprawiło, że
ówczesne poglądy się zdezaktualizowały.
G.S.: Słaby segment „państwowej” egzekucji prowadzi do rozkwitu firm windykacyjnych. Nie mamy chyba złudzeń,
że kontrola zgodności z prawem ich metod, działania i dolegliwości, jakie nakładają na dłużników, będzie tylko iluzoryczna. Jak zamierza pan uświadamiać decydentom politycznym to zagrożenie?
J.Ś.: Najważniejsze w realizacji tego zadania jest pokazanie na czym polega praca komornika. Komornik jako funkcjonariusz publiczny posiada szczególne uprawnienia, ale
z drugiej strony zostały nałożone na niego
dodatkowe obowiązki. Firmy windykacyjne
nie posiadają takich uprawnień, co często powoduje, że ich działania podejmowane są na
granicy prawa. Tutaj trzeba pamiętać, że ingerencja w prawa obywateli, jaką jest stosowanie przymusu państwowego, dla zapew-

nienia gwarancji należytego wykonywania
obowiązków, musi być poddana ścisłej kontroli i wykonywana przez odpowiednie osoby. Firmy windykacyjne nie podlegają takiej
kontroli, dlatego istnieje ryzyko, że ochrona
dłużników przed ich działaniami, które przekraczają prawo jest fikcyjna.
G.S.: W „medialnej” rzeczywistości komornik nierzadko jest posądzany, że działa wprost na szkodę dłużnika, a egzekucja jest zbyt dolegliwa. Czy liczba postępowań dyscyplinarnych komorników uzasadnia taką tezę?
J.Ś.: Liczba postępowań dyscyplinarnych w żaden sposób nie koreluje z negatywnym obrazem naszego zawodu. Problem jest gdzie indziej. Wszystko zależy od
tego, w jaki sposób my - komornicy komunikujemy się z mediami. Uważam, że zawsze powinniśmy starać się tłumaczyć naszą rolę i sens działania. Jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi powołanymi do
egzekucji prawomocnych wyroków sadowych. Nasza praca wywołuje wiele negatywnych emocji, bo stajemy między dwiema stronami - dłużnikiem i wierzycielem.
Prawie zawsze któraś ze stron jest niezadowolona z obrotu spraw, co jednak w żaden
sposób nie ma związku ze złym, nieetycznym lub bezprawnym działaniem komornika. Warto to podkreślać.
G.S.: Na czym miałaby polegać poprawa wizerunku komornika i wskazanie,
że postępowanie egzekucyjne to finał praworządnego procesu wymiaru sprawiedliwości – wykonania wyroku?
J.Ś.: Działania zmierzające do zmiany wizerunku zawodu komornika uważam za bardzo ważne. To, jak jesteśmy postrzegani przez media i społeczeństwo, implikuje wiele rzeczy. Podjąłem się zadania „odczarowania” negatywnego wizerunku i nieskromnie przyznam, że są już
na tym polu pewne sukcesy. Stale pracuję nad poprawą kontaktów z dziennikarzami - staram się ich zaciekawić naszą pracą, zwrócić uwagę na problemy i przeszkody utrudniające funkcjonowanie komorników. W tym roku po raz pierwszy zorganizowano Ogólnopolski Dzień Otwarty Komorników, który spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. Honorowy patronat nad
tym przedsięwzięciem objął Minister Sprawiedliwości. Również po raz pierwszy w
tym roku komornicy przyłączyli się do organizacji Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Tych inicjatyw będzie coraz więcej. Wierzę, że uda nam się doprowadzić
do utrwalenia w mediach i społeczeństwie
pozytywnego obrazu komornika. [ ]

Grzegorz Szacoń, In Gremio: Jak długo trwała
budowa? Jakie problemy powodowała i jak sobie
z nimi radziliście?

Otwarcie Sądu Rejonowego
w Gryficach
Czwartego kwietnia 2011 roku nastąpiło uroczyste
otwarcie nowego budynku Sądu Rejonowego w Gryficach.
Goszczący w Gryficach Minister Sprawiedliwości
Krzysztof Kwiatkowski przed uroczystością spotkał
się wraz z Prezesem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
Ryszardem Iwankiewiczem, z prezesami sądów okręgowych i rejonowych oraz z zaproszonymi sędziami.
Minister przedstawił zmiany w administrowaniu sądami, jakie przyniesie uchwalana obecnie nowelizacja U.s.p. Wskazał na rosnącą rolę dyrektorów sądów
i zmianę sposobu kierowania sądami w kierunku modelu menadżerskiego. Sędziowie w kierowanych do
Ministra pytaniach wyrażali obawy dotyczące scalania wydziałów cywilnych z rodzinnymi oraz okrojenia kadry administracyjnej w mniejszych sądach. Minister wskazał, że proponowane zmiany będą miały
zapewniony okres przejściowy, aż do 1 stycznia 2013
roku, stąd – jego zdaniem – możliwość wprowadzenia nowelizacji w sposób zapewniający dobre ułożenie pracy w poszczególnych sądach.
Po spotkaniu i konferencji prasowej z udziałem
dziennikarzy, Minister Sprawiedliwości, Prezes Sądu
Okręgowego w Szczecinie Henryk Sobociński oraz
Prezes Sądu Rejonowego w Gryficach Teresa Urbańska dokonali otwarcia nowego gmachu Sądu.
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Teresa Urbańska: Dnia 19 maja 2008 roku został
wprowadzony na budowę wykonawca, wyłoniony dopiero podczas trzeciego przetargu. Zanim
to się stało, wcześniej dokonało się wiele prac,
począwszy od wyboru projektanta, poprzez wykonanie projektu, uzgodnienia poszczególnych
branż projektowych, a dalej uzyskiwanie stosownych pozwoleń. Później rozpoczęła się budowa na terenach objętych szczególnym nadzorem
konserwatorskim, geologicznym i archeologicznym. Pamiętam jak z niepokojem obserwowaliśmy prace wykopaliskowe pod fundamenty mającej wznieść się budowli, która została posadowiona na betonowych studniach w dawnym korycie rzeki Regi. Na szczęście nie pojawiły się
przeszkody, by kontynuować kolejne etapy budowy. Decyzją z 21 kwietnia 2010 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryficach
udzielił pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części budynku Sądu, która rozpoczęła funkcjonowanie 5 maja 2010 roku. Następnie przystąpiono do przebudowy tzw. starej części, do której
wprowadziliśmy się w połowie marca 2011 roku.
W czasie realizacji budowy i wcześniej Sąd
funkcjonował w kilku obiektach na terenie miasta. Powodowało to trudności, zwłaszcza komunikacyjne, pomiędzy wydziałami. Niemniej musieliśmy sobie radzić ze wszystkimi problemami i pracować przy akompaniamencie odgłosów
pochodzących z budowy. Myśl, że wkrótce to się
zmieni oraz oczekiwanie na nowy sąd, czyniło te
sprawy mniej ważnymi.
G.S.: Jaki jest i co kryje nowy budynek Sądu Rejonowego w Gryficach?
T.U.: Nieskromnie jest chwalić się, ale Sąd Rejonowy w Gryficach jest ładny i funkcjonalny. Od połowy marca 2011 roku wszystkie wydziały zlokalizowane są w jednym budynku. Sąd w Gryficach
został wybudowany wg najnowszych standardów. Ważnym dla nas jest to, że posiada windę,
co ma ogromne znaczenie przy przemieszczaniu
akt, zwłaszcza, że w naszym sądzie pracują głównie kobiety i dźwiganie ciężkich akt było ponad
ich wątłe barki. Archiwa również spełniają nowoczesne wymagania. Dalej wszystkie sale rozpraw
połączone są z pokojami narad i pomieszczeniami dla świadków. W sądzie funkcjonuje ochrona
sądowa, która ma do dyspozycji urządzenia rentgenowskie, zapewniające właściwą kontrolę osób
wchodzących do budynku. Dostępne są również
wszystkie rozwiązania dla osób niepełnosprawnych takie jak sanitariaty, właściwe podjazdy.

O powstaniu nowej siedziby sądu
i podsumowaniu kadencji prezes Sądu Rejonowego w Gryficach
Teresa Urbańska

T.U.: Nowością w naszym Sądzie jest funkcjonowanie punktu informacji sądowej, który działa już niemal od roku, a który umożliwia interesantom uzyskanie wszystkich potrzebnych im informacji w jednym
miejscu. Właściwym rozwiązaniem okazało się wydzielenie osobnej kondygnacji dla orzeczników, gdzie
w zaciszu swoich gabinetów mogą pracować. Ta część
sądu jest niedostępna dla interesantów. W sądzie znajduje się m.in. tzw. niebieski pokój z wydzielonymi pomieszczeniami na poczekalnię dla małoletnich poszkodowanych i ich opiekunów. Oprócz pomieszczeń
dla konwoju i zatrzymanych, są oddzielne pomieszczenia dla zatrzymanych nieletnich, wszystkie z zapleczem sanitarnym.
G.S.: Zakończenie kadencji prezesa Sądu Rejonowego takim akcentem, jakim jest otwarcie właściwie
nowego sądu, musi przynosić satysfakcję. Jakie refleksje łączą się z tak dobrym finałem pracy na tym
stanowisku?

zdjęcia na str. 22-23: Maciej Bublewicz

G.S.: Wiele się mówi ostatnio o tzw. „dobrych praktykach” w wymiarze sprawiedliwości? Jakie zmiany
w funkcjonowaniu Sądu przyniesie nowa siedziba?

T.U.: Nie chciałabym, by zabrzmiało to patetycznie,
ale rzeczywiście mam dużą satysfakcję z zakończonej sukcesem inwestycji rozbudowy Sądu. Była ona
w zamyśle wielu, mnie zaś udało się ją rozpocząć
i sfinalizować - oczywiście za zgodą władz nadrzędnych oraz sfinansowaniu jej przez Sąd Okręgowy w Szczecinie. Dlatego przy tej okazji jeszcze
raz wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie serdecznie dziękuję. Dziękuję szczególnie dyrektorowi Budżetu i Inwestycji Ministerstwa Sprawiedliwości panu Janowi Paziewskiemu, prezesowi Sądu Okręgowego panu Henrykowi Sobocińskiemu, dyrektorowi Sądu Apelacyjnego panu Romanowi Bilskiemu oraz dyrektorowi Sądu Okręgowego
w Szczecinie panu Sławomirowi Kijowi, który dużo
uwagi poświęcił tej inwestycji. Dziękuję także mojemu kierownikowi finansowemu pani Agnieszce
Murawce, równie mocno zaangażowanej w tej pracy, a także pozostałym pracownikom, którzy byli ze
mną w trudnych czasach. Trudne warunki lokalowe, zwłaszcza dla Wydziału Ksiąg Wieczystych są
już poza nami. Mam nadzieję, że aktualne miejsce
pracy przełoży się na ogólne zadowolenie wszystkich pracowników sądu, a pobyt interesantów w Sądzie Rejonowym w Gryficach będzie odpowiadał
ich oczekiwaniom. Życzeniem moim było i jest, by
pracownicy Sądu Rejonowego w Gryficach odnosili
satysfakcję nie tylko finansową, ale przede wszystkim związaną z możliwością wykonywania pracy
właśnie w tym sądzie, mającym długoletnie dobre
tradycje. [ ]
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Bez przełomu
w sprawie Niechorza
W dniu 16 kwietnia 2011 r. odbyło się coroczne
Zwyczajne Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej.
Obrady rozpoczęły się od uhonorowania odchodzących w ostatnim czasie na emeryturę zasłużonych
dla szczecińskiej palestry adwokatów. Słów uznania ze strony dziekana ORA adw. Marka Mikołajczyka i gromkich braw całej sali, wyrażających podziw
i podziękowanie za wieloletnią, rzetelną pracę zawodową, wysłuchali adwokaci: Stefania Wtorkiewicz,
Wanda Malczewska-Lipczyńska, Ewa Piosicka, Jerzy
Chmura, Longin Tadeusz, Krzysztof Marski.
Nie zapomniano przy tym o równie zasłużonych,
a nie mogących stawić się na Zgromadzeniu, adw. Grażynie Wybranowskiej i adw. Jerzym Zaniemojskim.

24

Zgodnie z przewidywaniami zasadniczą część
Zgromadzenia zdominowała dyskusja na temat przyszłości ośrodka w Niechorzu. Dziekan ORA adw. Marek Mikołajczyk podczas składania sprawozdania z
działalności Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie w ostatnim roku podkreślił, że przygotowane
przez Radę i rozkolportowane wśród członków Izby
koncepcje zagospodarowania nadmorskiej nieruchomości szczecińskiej adwokatury mają charakter
wstępny i wymagają dopracowania.
Wydaje się, że w chwili obecnej najbardziej obiecującym projektem jest koncepcja wybudowania od
podstaw nowego ośrodka szkoleniowego przy znaczącym udziale finansowym Naczelnej Rady Adwokackiej. Nie wypada nie wspomnieć, że obecny na Zgromadzeniu wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej
adw. Zenon Marciniak zadeklarował wsparcie na poziomie nie mniejszym niż 1 mln zł.
Opisany wyżej pomysł zagospodarowania ośrodka, dający możliwość utrzymania przez Szczecińską Izbę Adwokacką własności atrakcyjnej nieruchomości nad morzem, wymaga dopracowania wielu szczegółów, dlatego nie może dziwić, że zdecydowana większość zgromadzonych zagłosowała za przyjęciem uchwały postanawiającej odroczyć na kolejny
rok podjęcie ostatecznej decyzji.
Niejako na uboczu dyskusji o ośrodku w Niechorzu podjęto niemal jednomyślnie uchwały o ustanowieniu statutu Izby oraz sztandaru. [ ]
Piotr Dobrołowicz, adwokat

Moda na sport,
O aktywności sportowej przedstawicieli szczecińskich prawników już nieraz pisano na łamach
„In Gremio”. Także i my chciałybyśmy przybliżyć czytelnikom sukcesy sportowe żeńskiej części środowiska oraz zaprosić, szczególnie panie,
do przyłączenia się do nas.
W marcu i kwietniu br. odbyły się eliminacje do Amatorskiej Plus Ligi Siatkówki, w której udział wzięły również reprezentantki szczecińskiego środowiska prawników w osobach:
Agnieszka Bobrowska, Aneta Denderska, Ewa
Janiszewska, Marta Karnacewicz, Zofia Mazuro oraz niżej podpisane, tj. Marta Madej i Martyna Maciejewska – Przyłucka. Nasza drużyna występowała pod wiele mówiącą nazwą „Boskie”. (Przypomnieć należy, że uczestnicy ostatniej Spartakiady w Spale mogli na własne oczy
przekonać się, czy hasło na strojach sportowych:
„Krąży pogłoska, że jestem boska” odnosi się do
naszej gry. Hasła, i tego co ze sobą ono niesie, nie
mogło zabraknąć również podczas eliminacji do
Amatorskiej Plus Ligi).
Pragniemy donieść, że drużyna, przy wydatnej
pomocy trenera, czyli Ryszarda Rutkowskiego,
oraz przy wsparciu kibiców, pokonała w dwóch
meczach drugą damską drużynę występującą w
eliminacjach oraz uszczknęła jeden set męskiej
drużynie juniorów „Konkret Chojna”, czym zadała cios w męskie ego tej drużyny. Niestety do dalszych eliminacji przechodziła tylko jedna drużyna z grupy, czyli w naszym wypadku byli to panowie z Chojny. Jednakże dobra zabawa i radość wynikająca z faktu, że udało nam się pokonać panów
choćby w jednym secie, a i wyraz niedowierzenia
na męskich twarzach po jego zakończeniu, były
bezcenne. Wzmianka o bardzo dobrej grze dru-

zdjęcia na str. 24-25: Paweł Marycz

czyli co interesuje prawniczki

żyny „Boskich” znalazła się na stronie Szczecińskiej
Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Skutkiem udziału w
opisanej powyżej imprezie jest wzrost pewności siebie spowodowany udanym występem i satysfakcjonującym wynikiem, dalsza chęć kontynuowania treningów i podjęta decyzja o przystąpieniu we wrześniu do
rozgrywek ligi kobiet w ramach SALPS. Nie obyło się
także bez bólu mięśni, który towarzyszył nam w następnych dniach po rozgrywkach. Oczywiście pragniemy zapewnić, że również postaramy się o dobry
występ podczas zbliżającej się Spartakiady Prawników w Szczyrku i w tym celu nadal kontynuować będziemy treningi.
Taka aktywność sportowa z pewnością służy formule in gremio, pozwala bowiem, nie tylko na odno-

szenie sukcesów sportowych, ale także integruje środowisko. Inicjatywa tego rodzaju trwa już dobrych
kilka lat i pozwala na odstresowanie, dobrą zabawę,
a w dalszej konsekwencji podnoszenie umiejętności sportowych. Dlatego też serdecznie zapraszamy
na otwarte treningi siatkówki i koszykówki dla pań,
które mają miejsce w Zespole Szkół Budowlanych
w Szczecinie przy ul. Unisławy 32/33. Treningi koszykówki odbywają się w poniedziałki w godzinach od
20.00 do 21.30, natomiast na siatkówkę zapraszamy
we czwartki w godzinach od 19.00 do 20.30. [ ]
Marta Madej, adwokatka
Martyna Maciejewska – Przyłucka, adwokatka
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aplikanci

Izbowy Konkurs Krasomówczy 2011
W dniach 26 lutego oraz 19 marca 2011 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
odbyły się eliminacje do Izbowego Konkursu Krasomówczego, w którym udział wzięli aplikanci drugiego roku.
Elokwencją i retorycznym talentem zachwycili nas
wszyscy uczestnicy konkursu, ale miano najlepszych
mówców zdobyli: Radosław Flasza i Łukasz Łowkiet,
którzy reprezentować będą Szczecińską Izbę Adwokacką w finale ogólnopolskim.
Zmaganiom krasomówców przyglądała się licznie
zgromadzona publiczność. Konkurs przebiegł w miłej
i koleżeńskiej atmosferze.
Laureatom serdecznie gratulujemy życząc dalszych sukcesów
apl. adw. Aleksandra Skinder

Podsumowując fakty, bal rozpoczął się 4 marca o
godz. 21:00, zakończył 5 marca 2011 r. o godz. 4:00.
Organizatorki – aplikantki radcowskie: Joanna Sołtys
i Monika Golla spisały się na medal. Pozostaje mieć
tylko nadzieję, iż nie zabraknie im sił oraz chęci i w
przyszłym roku również zorganizują nam BAL.
apl. adw. Magdalena Pomianowska

Blues w siedzibie ORA!
W piątkowy wieczór 18 marca w siedzibie ORA
królował BLUES! Na pożegnanie zimy apl. adw. Robert Marzec wraz ze swoim zespołem „Bona fides” zagrali godzinny koncert, który każdego obudziłby z zimowego letargu. Rytmiczne brzmienia, melodyjny

Bal aplikanta 2011
W tym roku bal aplikanta po raz pierwszy w swej
historii odbył się w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie. Na pierwszym piętrze, w elegancko udekorowanej sali bawili się do 4 nad ranem nie tylko w aplikanci wszystkich korporacji, ale także adwokaci i radcowie prawni. Sala, w której odbywał się bal, została podzielona na dwie części: jadalną oraz taneczną.
Rządy na parkiecie – scenie sprawował niepodzielnie
profesjonalny dj. Serwował tak różnorodną muzykę,
że każdy mógł potańczyć przy taktach, które lubi. A
chętnych do tańca nie brakowało! (Redakcja „In gremio” zanotowała nawet fakt zrzucania przez aplikantki obuwia – czy z powodu za ciasnych butów, czy nadmiaru tańca – nie wyjaśniono).
Rozmowy międzyaplikanckie toczyły się także
poza główną salą. Stoliki w korytarzu okupowali szukający chwil wytchnienia goście. Były okazją również do zapoznania, co znakomicie wpisywało się w
ideę integracyjną balu.

głos wokalisty wprowadziły publiczność w stan radosnego uniesienia. Serwowana lampka wina, zimne przekąski stanowiły smaczny dodatek do porcji
dobrych bluesowych brzmień. Z każdą piosenką publiczność stawała się coraz bardziej skora do zabawy… Utwory autorskie, ale także „Dżemu” - na specjalne życzenie „Jesiony” - niezauważalnie wprowadziły
nas w rytm nadchodzącego weekendu! Oby to był początek koncertowych spotkań w siedzibie!
apl. adw. Magdalena Pomianowska

Aplikanckie nagrody Goya rozdane!

inauguracja działalności Aplikanckiego Koła Filmowego!
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Dla gości przygotowano szwedzki stół. Fileciki z łososia na porze w sosie kaparowym, schab piccata z sosem pomidorowo-ziołowym- to tylko niektóre nazwy
podanych dań. Aplikanci rozpytani na okoliczność ich
smaku i jakości, jednoznacznie odpowiadali: „pyszne”!

W ramach pierwszego spotkania Aplikanckiego
Koła Filmowego pokazano w siedzibie ORA dwa filmy nominowane w zeszłym roku do nagrody „Goya” –
hiszpańskiego odpowiednika Oscarów. Wbrew ustaleniom konkursowym jury z Hiszpanii, zwycięzcą naszego spotkania okazał się film zatytułowany „Sekret
jej oczu” („Secreto de sus ojos”) w reżyserii Juan José
Campanella. Film, wydawałoby się, o prostej fabule:
policjant szuka zabójcy zmarłej kobiety, którym okazuje się mężczyzna wytypowany przez nas na mordercę już na samym początku projekcji. Nic nadzwyczajnego, powinien nastąpić koniec filmu, a jednak narracja w tym momencie nabrała rozpędu. Nagle staliśmy
się świadkami toczącej się na dwóch płaszczyznach
historii, świadectw przyjaźni i miłości, zemsty i bez-

granicznego bólu. Koniec filmu, a my zostaliśmy z pytaniami, na które nie sposób udzielić jednoznacznej
odpowiedzi: Czy istnieje pojęcie „usprawiedliwionej
zemsty”? Czy targające nami uczucia choćby bardzo
silne mogą usprawiedliwiać bestialstwo? W wąskim
gronie długo toczyliśmy rozmowę na tematy poruszone w filmie, jego ujęć, gry aktorskiej i drogi głównego

Aplikant z pasją
Z aplikantką komorniczą Justyną Suszko
rozmawia Magdalena Pomianowska
Magdalena Pomianowska: Dlaczego wieloletnia tancerka wybiera po studiach prawniczych aplikację komorniczą? Co tobą kierowało przy wyborze aplikacji?
Justyna Suszko: Czułam, że zadasz to pytanie. Wybierając studia prawnicze postawiłam na naukę i ciężką pracę. Taniec zawsze był moją miłością, ale zawsze też był
planem B. Decyzję o aplikacji komorniczej podjęłam
mimo wszystko trochę na gorąco. Pewnego dnia wpadłam na taki pomysł, a następnego już kompletowałam
dokumenty. I jestem na komorniczej! Bardzo z tego wyboru zadowolona. Drugi raz zdecydowałabym tak samo.
M.P.: Czy to prawda, że prowadzisz szkołę tańca?
J.S.: Szkołę tańca to za dużo powiedziane. Prowadzę
mały klubik. Uczę tańca towarzyskiego. Nie mam niestety czasu na prowadzenie takiej działalności na szeroką skalę. Zajęcia odbywają się głównie w Stargardzie Szczecińskim. Lekcje prowadzę sama, bo grupa uczniów jest niewielka. Lekcję prowadzę dla osób,
które tańcem zajmują się wyłącznie hobbystycznie. Gdy czas na to pozwala, biorę udział jako sędzia
w turniejach tańca dla amatorów.

apl. adw. Magdalena Pomianowska
apl. adw. Katarzyna Koś

nym. Tancerze, chociaż nie używają słów, potrafią opowiedzieć
swoim ciałem niesamowite historie miłosne. Ważna jest też
muzyka. Rumbę trzeba czuć
wszelkimi zmysłami. Tango natomiast cechuje się niepowtarzalną energią, którą czuć pomiędzy partnerami. Ostre, zdecydowane ruchy głową i piękny rytm. To wystarcza, by zapomnieć o świecie.
M.P.: Co fascynuje ciebie w tańcu? Dlaczego w ogóle
taniec? Jak to się stało, ze zaczęłaś tańczyć?
J.S.: Będąc w szkole podstawowej zobaczyłam ogłoszenie o organizowanym kursie tańca towarzyskiego. Postanowiłam pójść i już tam zostałam. Odkąd
zaczęłam tańczyć, czyli od ok. 15 lat, w moim życiu
nie było ani jednego dnia, w którym nie zrobiłabym
chociaż jednego tanecznego małego kroku. Wszystko
mnie w tańcu fascynuje. Przebieg ruchu, gesty, różnorodna muzyka i rytm, figury, to jak one się łączą i co
można z nich odczytać. I zawsze jest coś, czego można się nauczyć i co można poprawić. Chyba nie wyrażę tego słowami, trzeba to poczuć, spróbować na własnej skórze i się w tym zakochać. Nie trzeba wcale być
mistrzem. Wystarczy pasja.

M.P.: Twój ulubiony taniec?

M.P.: Film z tańcem w roli głównej, który trzeba zobaczyć to...

J.S.: Uwielbiam wszystkie tańce standardowe i latynoamerykańskie, ale najbardziej rumbę i tango. Rumba to taniec miłości i namiętności, jej bohaterką jest
kobieta, która uwodzi mężczyznę i zarazem go odpycha, zniewala partnera by nad nim zapanować, a on
nie ma siły by się jej oprzeć. Dobrze zatańczona rumba jest sztuką, takim mini przedstawieniem teatral-

J.S.: Osobiście uważam, że każdy film z tańcem w roli głównej trzeba zobaczyć. Zwracam uwagę na umiejętności i
technikę tańca aktorów - tancerzy. Przy czym uważam, że
sama technika, chociażby najdoskonalsza, to zdecydowanie za mało. Tancerz musi mieć w sobie to coś, co magnetyzuje odbiorców. Szczerze mówiąc to wciąż czekam na film,
który przyprawi mnie o szybsze bicie serca. [ ]

Redagowanie rubryki:
aplikantka adwokacka Magdalena Pomianowska

aplikanci

bohatera od „Temo” („Boję się”) do Te amo („Kocham
cię”). Film godny polecenia.
Odnośnie warunków technicznych pokazu, dzięki niedawno zakupionemu nowoczesnemu projektorowi, mogliśmy obejrzeć film w warunkach iście kinowych. Dobry film, bardzo duży ekran, aplikancka
publiczność, wygodne sofy i pora wieczorna – wszystko przemawiało z tym, że ten wieczór się uda i tak też
się stało!
Kolejne spotkanie Aplikanckiego Koła Filmowego
odbędzie się - wyjątkowo ze względu na weekend majowy - w pierwszy piątek miesiąca w dniu 6 maja 2011
r. w siedzibie ORA. Szczegóły spotkania zostaną przesłane drogą elektroniczną. Aplikantów adwokackich
oraz adwokatów serdecznie zapraszamy!
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| Wojciech Ruśkiewicz, student IV roku prawa na WPiA US, członek ELSA Szczecin

ELSA Szczecin po raz kolejny aktywnie na wiosnę
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA
Szczecin w ramach VI Ogólnopolskich Dni Praktyk
Prawniczych w marcu tego roku zorganizowało dwa
przedsięwzięcia zasługujące na uwagę szczecińskiego
środowiska prawniczego. Pierwszym była druga część
seminarium naukowego z cyklu „Odpowiedzialność
społeczna prawników – lawyers social responsibiity”,
drugim – XV edycja Lokalnego Konkursu Krasomówczego.

Podatki dla prawników
Duże zainteresowanie oraz uznanie, z jakim spotkała się pierwsza edycja seminarium, przyczyniły się
do kontynuacji tego wydarzenia. W dniu 16 marca br.
w Senacie Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się II
Seminarium Naukowe „Odpowiedzialność społeczna
prawników”. Tym razem tematem wykładów zaproszonych gości było polskie prawo podatkowe i stąd podtytuł: „Ochrona podatnika a interes Skarbu Państwa”.
Celem postawionym przed tym wydarzeniem było
przede wszystkim pobudzenie świadomości prawnej
obywateli w zakresie powszechnych zobowiązań publicznoprawnych, jakimi są podatki. Ponadto, jako
członkowie stowarzyszenia zrzeszającego studentów
prawa i młodych prawników, czujemy się zobligowani do wspierania rozwoju edukacji prawniczej oraz budowania zasad poprawnej współpracy pomiędzy przedstawicielami zawodów prawniczych a obywatelami,
w oparciu o zyskującą na znaczeniu koncepcję CSR
(ang. Corporate Social Responsibility).
Aby obiektywnie przedstawić tak rozległy przedmiot seminarium, a także by trafnie zrealizować wskazane wyżej cele, podczas wydarzenia zaprezentowane
zostały stanowiska zarówno podmiotów profesjonalnie zajmujących się reprezentowaniem podatników, jak
również opinie przedstawicieli organów podatkowych

fot. G.Boruch
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w zakresie ochrony interesu Skarbu Państwa oraz sądów administracyjnych prowadzących kontrolę działalności aparatu skarbowego.
Oficjalnego otwarcia II Seminarium w Rektoracie
Uniwersytetu Szczecińskiego dokonał przedstawiciel
władz Uczelni prof. dr hab. Andrzej Witkowski - Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, podkreślając ubiegłoroczny sukces wydarzenia i dużą rolę studentów w kształtowaniu świadomości prawnej obywateli.
W pierwszej części wydarzenia noszącej tytuł
„Ochrona podatnika a interes Skarbu Państwa” prelekcję wygłosili doradcy podatkowi, a także przedstawiciele organów administracji podatkowej. Na wstępie Jarosław Jarmużewski - naczelnik II Urzędu Skarbowego w Szczecinie wyjaśnił zebranym słuchaczom
istotę i podstawowe funkcje zasad postępowania podatkowego, a także omówił działanie kierowanego przez
siebie urzędu. Następnie rolę organów związaną z wykrywaniem oszustw podatkowych, a także metody podejmowane w celu wykrywania takich nieprawidłowości przedstawił Grzegorz Banaszek - dyrektor Urzędu
Kontroli Skarbowej w Szczecinie, zwracając szczególną uwagę na ochronę interesów Skarbu Państwa. Podstawowe obowiązki i uprawnienia doradcy podatkowego jako podmiotu chroniącego interesy podatników
zaprezentowali z kolei doradcy podatkowi – Bartosz
Olechowski i Michał Wojtas. Zwrócili oni szczególną
uwagę na fakt, że doradcy podatkowi nierzadko swoim
działaniem wpływają w istotny sposób na poprawność
i tym samym jakość decyzji wydawanych przez organy podatkowe. Podsumowaniem tej części wydarzenia
była prelekcja sędziego Zygmunta Chorzępy - prezesa
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.
W swoim wystąpieniu sędzia wskazał na zadania, jakie
spełniają sądy administracyjne w toku kontroli legalności decyzji organów podatkowych, a w państwie prawnym ma to chronić przede wszystkim prawa podatnika.
W drugiej części seminarium, zatytułowanej
„Kariera w podatkach”, zaproszeni goście przedstawili zawód doradcy podatkowego jako alternatywną drogę zawodową w stosunku do aplikacji stricte prawniczych. Rozpoczęcie tego panelu poprzedziło wystąpienie dr. hab. prof. US Zbigniewa Kuniewicza - dziekana Wydziału Prawa i Administracji US. Następnie pracę w kancelarii doradztwa podatkowego przedstawiła
Beata Norsesowicz - przewodnicząca Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Przewodnicząca wskazała także na szanse i korzyści, jakie daje kariera związana z prawem podatkowym. Następnie pracę w organach administracji podatkowej jako kolejną możliwość zawodową dla
studentów zaprezentował mec. Antoni Gawron - kierownik działu prawnego Izby Skarbowej w Szczecinie.

Zmagania adeptów prawa przed sądem
W dniu 15 marca bieżącego roku w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie odbyła się XV edycja Lokalnego
Konkursu Krasomówczego. Jest to cykliczne wydarzenie organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie
Studentów Prawa w całej Polsce. W konkursie krasomówczym biorą udział studenci prawa wcielający się
w rolę pełnomocników stron, a polega on na wygłoszeniu mowy końcowej w postępowaniu przed sądem I instancji na podstawie kazusów opracowanych w oparciu
o sprawę: cywilną, karną lub administracyjną. Konkurs
krasomówczy jest bardzo dobrą okazją do sprawdzenia przez studentów swoich umiejętności oratorskich,
a także możliwością praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie studiów.
Rywalizacji uczestników przyglądało się uważnie
jury w składzie: dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz
– dziekan Wydziału Prawa i Administracji US, prof. zw.
dr hab. Maciej Zieliński - członek Komitetu Nauk Praw-

fot. M.Bajor

W kolejnych prelekcjach swoje opinie i spostrzeżenia
dotyczące pracy w kancelarii doradztwa podatkowego
oraz przygotowania do egzaminu na doradcę podatkowego przedstawili absolwenci Wydziału Prawa i Administracji US – Sandra Domska i Grzegorz Gębka. Na koniec drugiego panelu przedstawiona została uczestnikom seminarium praca w międzynarodowej firmie doradczo-audytorskiej przez doradcę podatkowego firmy
Deloitte Krzysztofa Wojtowicza - szefa szczecińskiego
biura firmy.
W ostatniej części przedsięwzięcia odbył się certyfikowany warsztat: „Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?”. Zajęcia poprowadzili doradcy podatkowi
firmy Deloitte – Katarzyna Wieczorek-Puławska i Marcin Majchrzak. Celem warsztatu było przede wszystkim przybliżenie studentom oraz mieszkańcom Szczecina uczestniczącym w wydarzeniu podstawowych zasad rozliczania dochodów uzyskanych za granicą i unikania najczęstszych nieprawidłowości.
Warto także wspomnieć, że w ramach seminarium
wydany został informator „PIT” przygotowany przez
studentów i absolwentów Wydziału Prawa i Administracji US działających w ELSA Szczecin. W publikacji
znalazło się wiele przydatnych informacji związanych
z rocznym rozliczeniem podatku dochodowego od osób
fizycznych.
Zainteresowanie środowiska prawniczego oraz mediów, a także pozytywne opinie, jakie towarzyszyły II
Seminarium Naukowemu „Odpowiedzialność społeczna prawników” nakładają na nas jako organizatorów
obowiązek podjęcia kolejnego tematu i przedsięwzięcia
następnej edycji projektu, być może już niedługo.

nych PAN, mec. Kinga Przybylska-Charif – dziekan
OIRP w Szczecinie, mec. Marek Mikołajczyk – dziekan
ORA w Szczecinie, sędzia Ryszard Iwaszkiewicz – prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Józef Skoczeń –
Prokurator Apelacyjny w Szczecinie, sędzia Zygmunt
Chorzępa – prezes WSA w Szczecinie, sędzia Urszula
Chmielewska – sędzia SO w Szczecinie oraz Elżbieta
Przerwa – logopeda.
Po długich zmaganiach oratorskich uczestników
i obradach jury ogłoszono zwycięzcę tegorocznego konkursu. Został nim student V roku prawa – Adam Pachucki. Po wręczeniu nagród przewodniczący jury dr
hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz podkreślił, że w opinii członków składu oceniającego, konkurs z każdą kolejną edycją stoi na wyższym poziomie, a wyłonienie
najlepszego mówcy nie było łatwą decyzją. Zwycięzca
szczecińskiego konkursu będzie teraz rywalizował w
Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, który odbędzie się w Białymstoku.
W imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Szczecin pragnę serdecznie podziękować Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Krajowej
Izby Doradców Podatkowych oraz szczecińskim samorządom prawniczym za objęcie patronatu nad przedstawionymi wydarzeniami, a także za wsparcie organizacyjne przedsięwzięć naszego stowarzyszenia. [ ]
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Życie trwa tak krótko, jak… życie

Marek Karakulski
(1942-2011)
Kogoś takiego jak Marek opisać niemal nie sposób. Postaram się naszkicować jego obraz z garści
zdarzeń i faktów z życia.

1. Dom rodzinny
Marek urodził się 7 marca 1942 w Łańcucie. Powinien urodzić się we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie
mieszkali od pokoleń jego przodkowie i gdzie urodził się jego starszy brat Jacek. Rodzice Marka szczęśliwie zdążyli uciec przed Wielką Armią Wyzwoleńczą w 1941 r. i zatrzymać się na 5 lat w Łańcucie,
gdzie mieszkała inna gałąź rodziny Karakulskich.
W lutym 1946 osiedlili się na stałe w Szczecinie.
Marek trzy lata temu zwiedzając rodzinne strony
odkrył z radosnym zdziwieniem tablicę upamiętniającą stryja Stanisława jako twórcę Liceum Handlowego w Łańcucie.
Większość rodziny Karakulskich to byli nauczyciele, ale nauczyciele wybitni. Wybitnym przedstawicielem rodziny był także stryj Mieczysław, przed wojną sędzia Sądu Najwyższego. Być może jego przykład
skłonił Marka do wyboru zawodu prawnika. Ojciec
Marka Jan Karakulski ukończył Uniwersytet Jagielloński, później był nauczycielem na Wołyniu. Po przyjeździe do Szczecina zakładał m.in. pierwszą sieć bibliotek powszechnych. Zmarł w 1977 roku. Matka Maria,
jak to onegdaj bywało, pełniła funkcję „przy mężu”, ale
faktycznie była głową i duchem całej rodziny. Zmarła w 1993 roku. Oboje z filozoficznym spokojem znosili
liczne i huczne imprezy urządzane u Marka przez jego
kolegów, ponieważ był nie tylko gościnny, ale miał największe mieszkanie. Czasem też w nich uczestniczyli.
Mając takie geny i takie wychowanie Marek nie
mógł być postacią pospolitą. O rodzinnych koligacjach prawie nigdy nie wspominał. Wspominał za to
często swojego zmarłego w 1993 roku starszego brata Jacka, który jak przystało na szczecinianina został
inżynierem budownictwa okrętowego. Był to jednak
wspaniały humanista z ogromnym talentem literackim i poczuciem humoru.

2. Młodość
Marek ukończył prestiżowy „Pobożniak” w Szczecinie, a w latach 1959-1964 studiował na Wydziale

Prawa na Uniwersytecie w Toruniu. Szczęśliwie zamieszkał u ciotki, a nie w akademiku, dzięki czemu
mógł się dobrze uczyć. Do czasów młodości Marka
można zaliczyć także okres beztroskiej aplikacji sędziowskiej. Zawodu sędziego jednak nie podjął ze
względu m.in. na żenująco niskie wówczas zarobki.
Wydaje się jednak, że w tym zawodzie spełniłby
się najlepiej.

3. Praca
Marek, skoro już ukończył studia prawnicze, musiał w tym zawodzie pracować. W tamtym czasie wybór był dość prosty: sędzia, prokurator albo adwokat.
Niektórzy koledzy, pobierający tzw. stypendia fundowane (co dzisiaj byłoby marzeniem absolwenta każdej uczelni), musieli odpracować te trzy lata w jakimś
urzędzie lub innej instytucji. Marek z wymienionych
już wcześniej powodów wybrał zawód adwokata. Był
to zawód, mimo pewnej klasowej dezaprobaty, o wiele bardziej prestiżowy niż dzisiaj, a nadto bardziej niż
dzisiaj opłacalny (uwzględniając przyzwoitą i uczciwą średnią). Ze względu na obowiązującą wówczas
tzw. rejonizację musiał praktykować w Myśliborzu,
co miało więcej dobrych niż złych stron.
W roku 1989 przeniósł się ze względów rodzinnych do Szczecina, ale ku powszechnemu zdziwieniu dość szybko z adwokatury zrezygnował (zawsze
było odwrotnie) i został prokuratorem (w 1990 r.).
Nie muszę dodawać, że przy swoich osobistych
przymiotach musiał być zarówno świetnym adwokatem, jak i prokuratorem.
W prokuraturze przeszedł bez żadnych specjalnych starań prawie wszystkie szczeble kariery zawodowej - aż do funkcji prokuratora Prokuratury Apelacyjnej włącznie, skąd w 2006 roku przeszedł chętnie
w stan spoczynku.
Unikam świadomie słowa poświęcił się itp., ponieważ Marek traktował wykonywane zawody z dość

dużym dystansem (szczególnie adwokaturę), na zasadzie, że w życiu każdy coś robić musi. Uważał (podzielam w pełni jego pogląd), że oba te zawody, choć
w różnym stopniu pożyteczne, społecznie nie dają
dostatecznej satysfakcji, nie tylko ze względu na różne zewnętrzne ograniczenia, ale również z powodu
braku jakiegokolwiek niemal trwałego śladu. Sprawa
goni sprawę, jedne akta zastępują następne, a potem
wszyscy o tym zapominają. Myślę, że Marek cenił
swego brata Jacka również i z tego względu, że wybrał bardziej konstruktywny i twórczy zawód. Marek prawie nikomu nie odmawiał współpracy, między innymi uczył prawa karnego różnego kierunku
aplikantów. Pisał z pasją do In Gremio i współpracował z redakcją tego unikalnego periodyku.

4. Rodzina
Marek zdecydował się na założenie własnej dość
późno, dopiero w 1984 roku, więc w wieku 42 lat
„biorąc za żonę” zaprzyjaźnioną z nim od wielu lat
Olę, późniejszą sędzię Wydziału Ksiąg Wieczystych
w szczecińskim Sądzie Rejonowym. Dzięki tej niespiesznej, lecz mądrej decyzji sprawił, że jego wspaniałe geny będzie nosić i przekazywać następnym
pokoleniom jego córka Zuzia (ur. 17 lipca 1988 r.).
Kończy pedagogikę na US w Szczecinie.
Można byłoby napisać całą książkę o historii
tej często burzliwej, lecz głębokiej ojcowskiej miłości.

5. Przyjaźń
W życiu Marka przyjaźń była zawsze największą
wartością (później może obok najbliższej rodziny).
Przyjaźnie rodzą się prawie wyłącznie w młodości na gruncie wspólnych zainteresowań, systemu wartości i metafizycznej chyba sympatii. Ich
sprawcą jest nieraz przypadek jak np. wspólny po-

kój w akademiku, czy aplikacja. Przyjaźnie też z błahych często powodów gasną. Marek wcześnie docenił wartość przyjaźni i jeśli kogoś już uznał za przyjaciela, to starał się, aby pozostał nim jak najdłużej
albo na zawsze. Kryteria miał ostre i niewielu spotkało to wyróżnienie.
Piszę to z całą odpowiedzialnością, albowiem
miałem zaszczyt zostać jednym z nich. W przekonaniu tym utwierdził mnie także, udostępniony przez
Olę, pisany od ośmiu lat pamiętnik poświęcony niemal wyłącznie przyjaciołom. Charakteryzuje nas
wszystkich ciepło, chociaż nie bez kąśliwych, lecz
życzliwych i trafnych docinków.
Marek pieczołowicie dbał, aby nasze przyjaźnie
trwały. Organizował wspólne wyjazdy dalekie lub
bliższe, a dla grających w tenisa (mimo, iż nie był
atletą, ogrywał nas wszystkich) turnieje tenisowe
(wspólnie z mecenasem Mareckim w Barlinku) a także zimowe - w hali na Prawobrzeżu - do których często dopłacał za niezbyt słownych uczestników.
Był naszym niekwestionowanym szefem. Łagodził nieuchronne w takim gronie konflikty i zmuszał
do kompromisów. Sam bywał nieraz porywczy, ale
zawsze sprawiedliwy. Na jednym z turniejów tenisowych w Barlinku padł na kolana przed naszym Seniorem Jurkiem Chmurą, aby przeprosić go za zbyt
emocjonalne kwestionowanie niesłusznego jego zdaniem autu.
Byliśmy przyjaciółmi Marka, ale też dzięki jego
staraniom przyjaźniliśmy się ze sobą nawzajem.
Kilka lat temu do grona przyjaciół dołączył jeszcze, choć o tym nie wie, Jaromir Nohavica. Jego ballady i piosenki z właściwym jedynie Czechom poczuciem humoru wnosiły dodatkową wartość do naszych spotkań.
Nohavica napisał jednakże i taką:
„Ujrzałem kometę ze złotym warkoczem
Zaśpiewać jej chciałem, zniknęła mi z oczu.
Przez chwilę świeciła nad lasem a potem
Zostały mi w oczach monety dwie złote.
Monety ukryte w szczecinie pod dębem,
Gdy kiedyś powróci gdzie indziej już będę.
Gdzie indziej już będę i duszą i ciałem
Ujrzałem kometę
Zaśpiewać jej chciałem
O lesie, o trawie, o wodzie
O śmierci co po każdego przychodzi
O miłości, o zdradzie, o świecie
O wszystkich ludziach co żyli na tej planecie……..”
Żegnaj Marku, żegnaj nasz Przyjacielu.
Romuald Sawicki, adwokat

Non omnis moriar

Adwokat Zenon Matlak
(1928-2011)
60 lat temu Zenon Matlak został wpisany na listę aplikantów adwokackich Wojewódzkiej Rady Adwokackiej
w Szczecinie i rozpoczął swoją życiową przygodę z adwokaturą.
Pochodził z Poznania, gdzie się urodził 03.07.1928
roku i tam spędził młodość. W czasie okupacji mieszkał
w Warszawie, był harcerzem Szarych Szeregów. Prześladowany, przebywał w obozie przejściowym na terenie byłej fabryki „Pońsk” w Rembertowie, z którego wraz z rodzicami zbiegł w 1944 r. i ukrywał się aż do wyzwolenia.
W 1945 roku przeniósł się do Szczecina. Tu zdał maturę w roku 1947 w Liceum Męskim im. Mieszka I. Aktywnie działał w strukturach harcerstwa, był instruktorem harcerskim (podharcmistrz), hufcowym II Hufca
Harcerzy w Szczecinie. W 1947 podjął studia prawnicze
na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego – ukończył je w 1951 r. W czasie studiów odbył praktykę sądową w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, a także pracował w Zarządzie Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu.
Wtedy wrócił do Szczecina i podejmuje pracę w charakterze radcy prawnego. W tym też 1951 roku podjął
aplikację adwokacką w Izbie Szczecińskiej, kończąc ją w
1953 roku z wynikiem bardzo dobrym w egzaminie publicznym. Aplikował u znakomitych adwokatów: Maksymiliana Lenobela – cywilisty i Jerzego Stramera – karnisty. Tak rozpoczął błyskotliwą karierę adwokacką. Już
wówczas udzielał się społecznie i był członkiem pierwszego w Polsce Klubu Radców Prawnych przy Izbie Adwokackiej, który w późniejszym czasie przekształcił się
w sekcję radców prawnych przy Zarządzie Zrzeszenia
Prawników Polskich w Szczecinie.
W dniu 6 października 1953 r. został powołany przez
Ministra Sprawiedliwości na funkcję Dziekana Izby Adwokackiej w Koszalinie, dzięki rekomendacji Dziekana Izby
Szczecińskiej Edwarda Hausknehta. Izbę tę zorganizował
i w 1954 roku złożył rezygnację z tej funkcji, a podjął się
funkcji członka Rady Adwokackiej w Szczecinie, którą piastował do 1959 roku. Był założycielem Klubu Inteligencji
Twórczej „U adwokatów” przy Wojewódzkiej Radzie Adwokackiej w Szczecinie. W latach siedemdziesiątych działał również w strukturach NRA. Przez 60 lat związany z Adwokaturą, zawsze widoczny i zawsze aktywny.
Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania były
zagadnienia doskonalenia zawodowego adwokatów. Był
wieloletnim kierownikiem Komisji Doskonalenia Zawodowego przy ORA w Szczecinie, organizatorem wielu sympozjów, konferencji, szkoleń, patronem i wychowawcą wielu pokoleń adwokackich.
Adwokat Zenon Matlak był aktywnym uczestnikiem
przemian, jednym ze znaczących organizatorów nieformalnego zjazdu adwokatów, który odbył się w dniach

3–4 stycznia 1981 roku w Poznaniu. Później uczestniczył w krajowych zjazdach adwokatury, ostatnio, w roku
2010, jako uczestnik honorowy zjazdu. Należy wspomnieć, że był obrońcą wojskowym – w tym w procesie
przed Sądem Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy oskarżonych członków Solidarności szczecińskiej, tzw. procesie Milczanowskiego.
Praktyka adwokacka Zenona Matlaka była rozległa i
często trudna. Występował w głośnych procesach karnych
o problematyce gospodarczej i nie tylko. Prowadził sprawy z zakresu odpowiedzialności lekarskiej, dziennikarskiej
czy ochrony dóbr osobistych. Miał swój udział w wydaniu
przez Sąd Najwyższy szeregu orzeczeń precedensowych.
Osobny rozdział jego działalności to Zrzeszenie
Prawników Polskich. Już na studiach działał w Zrzeszeniu Prawników Demokratów przekształconym później
w ZPP. W strukturach Zrzeszenia pełnił szereg funkcji,
w tym wieloletniego prezesa Zarządu Wojewódzkiego
ZPP oraz członka Zarządu Głównego ZPP. Był organizatorem wielu przedsięwzięć, w tym Ogólnopolskich Dni
Prawniczych, autorem wielu opinii dotyczących projektów ustaw, również członkiem komisji opiniodawczych.
Odznaczany wielokrotnie, w tym: Medalem Zwycięstwa i Wolności za udział w walce z Niemcami w Szarych
Szeregach, Gryfem Pomorskim, Złotym Krzyżem Zasługi,
Adwokatura Zasłużonym, Złota Odznaka ZPP, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Miał nadzwyczajną cechę.
Umiał poruszać się i bywać w każdym środowisku. Mówił
pięknym językiem. Był człowiekiem życzliwym ludziom.
Prezentował elegancję i najwyższą kulturę osobistą.
I jeszcze jedno – był człowiekiem mile widzianym
w towarzystwie! Ozdobą każdego towarzystwa! A to zupełny rarytas w tych czasach.
Horacy powiedział dawno:
„Non omnis moriar” – nie cały umrę!
Nie cały umarłeś Zenku! My żyjący o to zadbamy.
Żegnamy Cię Drogi Kolego i Przyjacielu
Spoczywaj w ciszy i spokoju
Będziemy pamiętać!
(Fragment przemówienia, wygłoszonego w czasie uroczystości żałobnych przez dziekana ORA w Szczecinie adwokata Marka Mikołajczyka)

| Magdalena Semczyszyn, OBEP IPN Szczecin

UB wobec działaczy podziemia niepodległościowego.
Sprawa tzw. grupy „Igela” (1946-1947)
Powojenne podziemie antykomunistyczne na Pomorzu Zachodnim miało swoją specyfikę. W większości jego działacze wywodzili się ze struktur AK, WiN,
NSZ itd. i przybyli na ten teren z obszarów Polski południowo-wschodniej i Kresów. Na tzw. Ziemiach Odzyskanych ukrywali się przed komunistycznym wymiarem sprawiedliwości, bądź też – formalnie amnestionowani – próbowali rozpocząć nowe życie.
Poza oddziałami zbrojnymi istniejącymi na tym terenie w latach 1945–1946, w zainteresowaniu UB były
także wszelkie osoby o niedalekiej niepodległościowej
i konspiracyjnej przeszłości, które włączyły się w nurt
powojennego życia i rozpoczęły pracę w różnych przedsiębiorstwach i urzędach. Proces ten nasila się zwłaszcza w okresie poprzedzającym tzw. referendum ludowe
(czerwiec 1946 r.) i wybory do Sejmu Ustawodawczego (styczeń 1947 r.). Wzorem innych części kraju, i tutaj byli żołnierze AK, ale także np. osoby mające legitymację partyjną PSL, stają się celem podejrzeń i ataków.
Od drugiej połowy 1946 r. tego typu sprawy zaczynają przeważać w statystyce szczecińskiego Wydziału III
WUBP zajmującego się tzw. „walką z podziemiem reakcyjnym”. Stąd też szereg „grup sabotażowych”, składających się na ogół z byłych Akowców, jest wykrywanych w urzędach (np. sprawa Mieczysława Kryndy ps.
„Perkun”, pracownika Zarządu Miejskiego w Drawsku),
czy na kolei. Niebawem metody te zostaną rozciągnięte
także na poszukiwanie prowokatorów w powstających
spółdzielniach rolniczych.
Przykładem tego typu działań może być aresztowanie członków domniemanej organizacji „o zabarwieniu WiN”, którą wykryto w listopadzie 1946 r. na szczecińskiej kolei. Jej dowódcą był zawiadowca stacji PKP
Dąbie, Bronisław Sobolak, ps. „Igel”.
Na początku spróbujmy przybliżyć nieco tę zapomnianą postać. Bronisław Sobolak urodził się w 1904 r.
w Tomaszowie (powiat Brzozów), gimnazjum ukończył
w Brzozowie, przez rok był słuchaczem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, skąd udał się na kurs kolejowy do Lwowa i w
1928 r. rozpoczął pracę w tym zawodzie. W „Roczniku Kolejowym” za 1930 r. (wyd. Warszawa, s. 243) odnajdujemy go na liście dziesięciu pracowników stacji II
klasy w Jaśle. Z innych dokumentów wiemy także, że
pracował na stacjach Stanisławowa, Halicza, i Nowego Sącza. Do Jasła powrócił w 1933 r., gdzie przebywał
już do końca wojny. Poza pracą na kolei, był także hufcowym i instruktorem jasielskiego ZHP, a wkrótce komendantem Harcerskich Drużyn Kolejowych. W opinii
DOKP w Krakowie (4 I 1935 r.) określony został jako
„czynny działacz w prorządowych organizacjach spo-

łeczno-politycznych”. Zapewne zdanie to odnosi się do
jego członkostwa w lokalnych strukturach BBWR, należał też do Związku Umysłowych Pracowników Kolejowych w Jaśle. W czasie wojny wstąpił w szeregi tamtejszej Armii Krajowej i przyjął pseudonim „Igel”. Był
żołnierzem Obwodu AK Jasło, który organizacyjnie należał do struktur Podokręgu Rzeszowskiego AK. Według niepotwierdzonych informacji, przez krótki okres
miał nawet pełnić funkcję adiutanta komendanta obwodu, ppłk. Józefa Modrzejewskiego. Brał też udział w
osłonie słynnej, brawurowej akcji kryptonim „Pensjonat”, w wyniku której odbito ponad 120 więźniów z jasielskiego więzienia (5/6 VIII 1943 r.). Działalność zakończył w 1944 r., co zapewne zbiegło się z rozkazem
komendanta Podokręgu Rzeszowskiego AK o ujawnieniu. Nie mamy informacji na temat tego, w jaki sposób
udało mu się uniknąć późniejszych aresztowań i wywózek, prawdopodobnie przez kolejne miesiące ukrywał
się.
Po wojnie Bronisław Sobolak przybył do Szczecina,
gdzie jako doświadczony kolejarz przyjął posadę naczelnika, a następnie zawiadowcy na stacji PKP w Dąbiu. Szybko dostrzeżono jego profesjonalizm i poświęcenie. W „Kurierze Szczecińskim” z 23 VII 1946 r. (nr
165, s. 3) możemy odnaleźć krótką wzmiankę o Sobolaku, w której podnosi się jego zasługi dla odbudowy
miasta. Niestety postać z tak aktywnym życiorysem nie
uszła uwadze funkcjonariuszy UB. Od połowy 1946 r.
rozpoczęto inwigilację pracowników stacji kolejowej.
Obok Sobolaka, podejrzenia wzbudzał także dyżurny
ruchu Kazimierz Jagielski, który przybył do Szczecina
z Krakowa. Podczas wojny pracował na tamtejszej kolei, należał również do ZHP, w którym pełnił funkcję
drużynowego. Odpisy raportów z krakowskiego WUBP
świadczą, że w 1945 r. był z tego powodu represjonowany. Bardziej kontrowersyjną postacią dla funkcjonariuszy bezpieki okazał się jednak pracownik PKP w Stargardzie, kolega Sobolaka – Kazimierz Szyszko, podporucznik AK ps. „Szczerba”, również żołnierz Podokręgu Rzeszowskiego (placówka Strzyżów). Prawdopodobnie to on miał polecić „Igela” do pracy na szczecińskiej
kolei. Ich kontakty stały się punktem wyjścia dla otwartych działań UB.
Do aresztowań doszło w grudniu 1946 r. Przebieg całej sprawy możemy odtworzyć na podstawie akt sprawy
karnej. Miesiąc wcześniej w Krakowie zostaje aresztowany zastępca zawiadowcy stacji w Dąbiu, Władysław
Kuczaj. Podczas przesłuchania zeznaje, że jest członkiem nielegalnej organizacji „o strukturze WiN” funkcjonującej na szczecińskiej kolei. Jako jej przywódcę wymienia Bronisława Sobolaka. Funkcjonariusze
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szczecińskiego WUBP ukierunkowują śledztwo na powiązania kolejarzy z działaczami AK-WiN z obszaru południowej Polski. Organizacja miała powstać w lipcu
1946 r., po tym jak Sobolak odnowił kontakty z osobami,
występującymi w aktach jako byli podkomendni „Dziada
Zwornego”. Pseudonim ten (nota bene zapisywany w
dokumentach także z błędami jako np. „Dziad z Worony”) należał do Kazimierza Putka, komendanta Podokręgu Rzeszów AK.
Działalność organizacji, którą utrwalono w dokumentacji UB/SB jako grupa „Igela”, miała polegać na
sporządzaniu comiesięcznych raportów o stanie politycznym i gospodarczym miasta i przekazywaniu ich
w transportach kolejowych do Poznania, gdzie trafiały pod konspiracyjny adres (ul. Focha 30). W odwrotną
stronę miały być przekazywane do Szczecina nielegalne wydawnictwa „Orzeł Biały” i „Niepodległość” pochodzące z Obszaru Południowego WiN i zarekwirowane
w toku śledztwa u kolejarzy. Poza wymienionymi wyżej
osobami, aresztowano także kierownika referatu ruchowo-handlowego PKP w Stargardzie Stanisława Molinkiewicza oraz dyżurnego ruchu PKP w Dąbiu, Romana
Sowę. Ustalono, że w toku działalności wysłano kilka
raportów omawiających m.in. stosunek społeczeństwa
do oficjalnych uroczystości państwowych i sytuację kościoła na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Raporty sporządzano na maszynie wypożyczonej ze Związku Zawodowego Kolejarzy. Aresztowanych oskarżono o zbrodnię
stanu z art. 87 i 88 KKWP (m.in. publiczne nawoływanie do obalenia, poderwania lub osłabienia polskiej
władzy państwowej oraz sporządzanie, rozpowszechnianie i przechowanie pism, druków lub wizerunków,
nawołujących do popełnienia takiego przestępstwa),
a Bronisława Sobolaka i Kazimierza Szyszko podciągnięto jednocześnie do odpowiedzialności w związku
z art. 7 Dekretu z 13 czerwca 1946 r., czyli tzw. Małego
Kodeksu Karnego („Kto, działając na szkodę Państwa
Polskiego, gromadzi lub przekazuje wiadomości, dokumenty lub inne przedmioty stanowiące tajemnicę państwową lub wojskową, podlega karze więzienia na czas
nie krótszy od lat 5 lub dożywotnio albo karze śmierci”).
Prawdopodobnie nie znaleziono dostatecznych dowodów na konkretne kontakty oskarżonych z działacza-

mi WiN z Południa. Sprawy tej nie powiązano na drodze sądowej z żadną toczącą się w tamtym rejonie kraju. Na panewce spalił także trop poznański (skrzynka
kontaktowa). W aktach brak także spotykanego zazwyczaj (choćby w formie protokołów przeszukań) materiału dowodowego. Jedynym śladem są winowskie gazetki
i zeznania świadków, którzy zapoznali się z ich treścią.
Z punktu widzenia ówczesnego systemu karno-sądowego, wszyscy oskarżeni mogli mówić o prawdziwym szczęściu. Wyroki, które zapadły na posiedzeniu
Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie w dniu 31
marca 1947 r. wynosiły od 3 do 5 lat więzienia. W dodatku niebawem skazanych objęła amnestia z wiosny
1947 r., na której podstawie darowano w całości orzeczone kary. Nie był to jednak koniec kłopotów. Wszyscy zostali wydaleni z pracy i mieli problemy ze znalezieniem kolejnej. W 1948 r. Bronisław Sobolak wystarał się ponownie o posadę w szczecińskiej DOKP, jednak po kilku miesiącach został wydelegowany do Wrocławia. Do końca aktywności zawodowej był inwigilowany przez bezpiekę. Tamtejszy WUBP już w październiku 1949 r. prowadził przeciwko niemu tzw. sprawę
ewidencyjnego opracowania. W dokumentach z tego
okresu, zachowały się m.in. skargi na jego złe traktowanie w miejscu pracy, niskie wynagrodzenie itd. Zarówno na stacji Dworca Głównego we Wrocławiu, jak również w nowym sąsiedztwie, był pod stałą „kontrolą” informatorów UB. Jeden z jego nowych kolegów, agent o
pseudonimie „Rola”, cierpliwie wydobywał od Sobolaka informacje na temat akowskiej przeszłości i przeżyć
związanych z procesem szczecińskim. Pozostali skazani z tzw. grupy „Igela” (poza Kazimierzem Szyszko, który znalazł pracę na kolei w Świdnicy), odeszli z zawodu
i żeby znaleźć kolejny, ukrywali wyrok. Na tej podstawie w drugiej połowie lat 50. bezskutecznie próbowano zwerbować do współpracy z SB Kazimierza Jagielskiego.
W sprawozdaniach szczecińskiego Wydziału III
WUBP „rozbicie siatki na szczecińskiej kolei” poczytywane jest jako jeden z ważniejszych sukcesów przełomu lat 1946/1947. Dla historyków sprawa ta stanowi z
kolei następny dowód na represje, jakich doświadczali
po wojnie działacze struktur niepodległościowych. [ ]
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