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SZANOWNE KOLEŻANKI  
I SZANOWNI KOLEDZY! 
DRODZY CZYTELNICY!

Prezentujemy trzecie już wydanie naszego czasopisma 
„Nie tylko o prawie. Kwartalnik Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Rzeszowie”. Publikujemy Kwartalnik z nie-

wielkim opóźnieniem jednak jesteśmy pewni, że zakres za-
prezentowanych artykułów spotka się z Państwa uznaniem. 
W szczególności polecamy artykuł dra Wojciecha J. Kosiora 
LL.M., który porusza ciekawą tematykę występowania radcy 
prawnego w charakterze świadka w postępowaniu karnym. 
Zachęcamy także do lektury bardzo ciekawych artykułów 
z działu historia zawodu oraz ludzie z pasją.

Niezmiennie zapraszamy Państwa do przesyłania wła-
snych artykułów i publikowania na łamach naszego Kwar-
talnika! Czekamy na wszelkie materiały dotyczące zarówno 
zagadnień zawodowych, samorządowych oraz tych zwią-
zanych z Państwa pasjami. 

Liczymy na zaangażowanie z Państwa strony i czekamy 
na materiały.

Zapraszamy do lektury! ◾
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KOLEŻANKI I KOLEDZY,  
DRODZY CZYTELNICY

Powoli mija kolejny rok, w trakcie którego staraliśmy się 
sprostać oczekiwaniom radców i aplikantów rzeszow-
skiej Izby, podejmując rozliczne wyzwania. Dla Izby 

oznacza to wznowienie roku szkoleniowego na aplikacji, 
tym razem z udziałem łącznie 152 aplikantów na wszystkich 
trzech rocznikach. W programie aplikacji położono nacisk na 
doskonalenie tzw. umiejętności miękkich, w tym sztukę ko-
munikacji, retorykę, erystykę, autoprezentację i budowanie 
wizerunku, a także mediacje i negocjacje. Są to jakże istotne 
umiejętności w pracy prawnika, nadal niedoceniane, lecz zy-
skujące na znaczeniu, pozwalające na nawiązanie, a co waż-
niejsze utrzymanie właściwej relacji z klientem. W dobie po-
stępującej konkurencji na rynku usług prawnych, zyskują 
na znaczeniu kompetencje „okołoprawne” obok solidnego 
przygotowania merytorycznego. Usługa powinna być nie 
tylko utrzymana na wysokim poziomie, ale także we właści-
wy sposób klientowi zaprezentowana. Dzisiaj klient oczeku-
je szybkiej, profesjonalnej i kompleksowej usługi. Warto wie-
dzieć, jak taką usługę dla niego zaprojektować i świadczyć. 
Dlatego wciąż się szkolimy. 

Rozmawialiśmy w Opolu na temat znaczenia SI (sztucz-
nej inteligencji) w pracy prawnika. OIRP w Rzeszowie była 
jednym ze  współorganizatorów odbywającego się w  paź-
dzierniku IV Forum Polsko-Niemieckiego. Forum było dobrą 
okazją do wymiany doświadczeń, poznania problemów na-
szych kolegów z zachodniej Europy. Na forum, w trakcie pa-
nelu poświęconego rozwojowi i specyfice funkcjonowania 
kancelarii prawnych w mniejszych ośrodkach (takich właśnie, 
jak Rzeszów i inne miasta regionu) nie zapomnieliśmy wspo-
mnieć o dobrych praktykach w pracy z klientem, o znaczeniu 
kontaktu bezpośredniego, zaangażowaniu radcy prawnego 
w profesjonalne poprowadzenie sprawy, empatii, lojalności, 
uczciwości i zaufaniu. To są wartości uniwersalne, których nie 
zastąpi i nie wyprze SI. Ona może być narzędziem uspraw-
niającym i zwiększającym komfort podczas pracy prawnika 
nad sprawą, ale nigdy go nie zastąpi. W to chcemy wierzyć…

W  ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Mediacji (15–18 
października) przeprowadziliśmy III Dni Otwarte, które cie-
szą się ogromną popularnością wśród podkarpackiej spo-
łeczności, ale nie tylko. Dni zyskały sławę na szczeblu kra-
jowym, stając się wzorem do naśladowania dla innych Izb 
i przedmiotem dyskusji w ramach Prezydium Krajowej Rady 
Radców Prawnych w Warszawie. W grudniu będziemy o nich 

mówić również na posiedzeniu Krajowej Rady Radców Praw-
nych. Wielkie zaangażowanie naszych Koleżanek i Kolegów 
w to wydarzenie, zasługuje na słowa ogromnego uznania. 

Istotne zmiany ustawodawcze nie ominęły procedury cy-
wilnej, podstawowego narzędzia, którym się posługujemy. 
Nowelizacja, która weszła w życie 7  listopada, ma charakter 
wręcz rewolucyjny. Poznajemy nowe przepisy w ramach or-
ganizowanych przez Izbę szkoleń. Będziemy wkrótce oceniać, 
czy przyjęte rozwiązania zdadzą egzamin na salach sądowych. 

Powoli myślimy o okresie świątecznym, który w  Izbie 
rozpoczniemy tradycyjnym już wewnątrzśrodowiskowym 
opłatkiem. Później będziemy dzielić go także z seniorami – 
radcami prawnymi, a  na przełomie roku nasze pociechy 
przy ul. Hoffmanowej tradycyjnie już przywitają Mikołaja. 

Z mijającym rokiem kończymy pewien ważny etap in-
westycyjny. Została sprzedana „stara” siedziba przy ul. Bal-
dachówka, a uzyskane ze sprzedaży środki w całości zostały 
przeznaczone na spłatę kredytu, który zaciągnęliśmy na re-
mont obecnej siedziby. To bardzo cieszy, gdyż dzięki temu 
zyskaliśmy możliwość podejmowania kolejnych projektów 
dla radców prawnych i aplikantów, zarówno w sferze pod-
noszenia kompetencji zawodowych, promocji i  integracji. 
Będziemy udoskonalali również infrastrukturę informatycz-
ną Izby, oferując Wam kolejne rozwiązania przydatne w kon-
taktach z Izbą, a także poszerzające zasób wiedzy o samo-
rządzie i usprawniające Waszą w nim działalność. ◾

Z pozdrowieniami, 
Dziekan Rady Bartosz Opaliński 

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie
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UROCZYSTE ŚLUBOWANIE RADCÓW PRAWNYCH, ROCZNIK 2019

W dniu 12 lipca 2019 r. w Sali Koncertowej Wydzia-
łu Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego 
odbyło się uroczyste ślubowanie radców praw-

nych. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem sprawował 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego 

oraz Uniwersytet Rzeszowski. Podczas uroczystości przemó-
wienie do radców prawnych wygłosili Dziekan Wydziału Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego r. pr. dr hab. 
Elżbieta Feret, prof. UR oraz Dziekan Rady Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Rzeszowie r. pr. Bartosz Opaliński. ◾

SZKOLENIA Z ZAKRESU OSTATNICH ZMIAN W KPC

W dniu 14 i 21 września 2019 r. odbył się cykl szko-
leń dotyczący zmiany przepisów kodeksu postę-
powania cywilnego. W szkoleniach wzięło udział 

ponad 500 radców prawnych i  aplikantów radcowskich. 
Szkolenia dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszo-
wie poprowadził sędzia Zbigniew Miczek. ◾

EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ

W  dniu 28 września 2019  r. odbył się egzamin 
wstępny na aplikację radcowską. Do egzaminu 
przystąpiło 100 osób. 60 osób z pośród zdających 

uzyskało liczbę punktów uprawniających ich do rozpoczę-
cia aplikacji radcowskiej. ◾

Fot. M. Pawlik Fot. M. Pawlik

Fot. K. Szurek

Fot. M. WajdaFot. M. Wajda

Fot. K. Szurek
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SZKOLENIA! KTO LUBI SZKOLENIA!?

Szkolenia! Kto lubi szkolenia!? Prawie nikt! A jednak: jak się nie ma, co się lubi, to się lubi co się ma! Tak 
właśnie jest w zawodzie radców prawnych! Tu nie można powiedzieć: nie lubię szkoleń, to nie idę!! Aku-
rat! W rzeczywistości nie ma wyboru, jeśli chce się uprawiać ten naprawdę niełatwy zawód! Absolutnie 
nie można osiąść na laurach i trzeba się ustawicznie szkolić! I tak było 21 września 2019 r. Zamiast miło 
spędzać weekend radcy prawni z naszej Izby, w ilości ok. 250 osób, zasiadło w fotelach auli Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, aby posłuchać o zmianach w kodeksie postępowania cywilnego (kpc). Tak samo liczna 
grupa szkoliła się 14 września!

TO JEST REWOLUCJA w przepisach procedury cywilnej. 
I nie jest to przesada w ocenie! Wykładowca, szacowny, 
ale też dowcipny, Pan sędzia Zbigniew Miczek pokazał 

na ekranie przygotowanej dla nas prezentacji krążownik Au-
rora. Polecił też przyjrzeć się dacie wejścia w życie większości 
ważnych zmian do kpc. Ta data to 7 listopada. Moje pokole-
nie bardzo dobrze wie, że krążownik Aurora i 7 listopada są 
ze sobą bardzo blisko powiązane: to był wybuch rewolucji, 
zwanej październikową w  1917  r.! Cóż, mojemu pokoleniu 
radców nie trzeba było tego tłumaczyć, bo pamiętamy to 
ze szkoły, ale młodzież radcowska, której była większość, za-
służyła na wyjaśnienia ze strony Pana Sędziego. Ha, można 
żartować z daty wejścia w życie przepisów, ale ze zmian prze-
pisów – to już raczej pożartować się nie da! Nikomu nie jest do 
śmiechu, bo zmian jest naprawdę dużo i to bardzo ważnych! 

Od 21 sierpnia 2019  r. weszły w  życie przede wszyst-
kim zmiany w  wysokości opłat sądowych i  sposobie ich 

uiszczania. Opłaty wzrosły naprawdę w  dużym stopniu. 
Można się nawet zastanawiać, czy nie będą one miały 
wpływu na ograniczenie prawa obywateli do sądu. W koń-
cu, żeby się procesować, trzeba mieć pieniądze! Radcy na-
prawdę będą musieli się pilnować i dokładnie sprawdzać 
co się zmieniło, bo diabeł, jak wiadomo, tkwi w szczegó-
łach! W  prawie w  ogóle dokonuje się rewolucja i  należy 
współczuć radcom, że mają naprawdę ciężką drogę zara-
biania na chleb. Całe życie trzeba trzymać rękę na pulsie! 
To jest bardzo stresujące!

W szkoleniu wzięli udział nie tylko młodzi i średni wie-
kowo radcy. Ci starsi, którzy mogliby już sobie odpuścić… 
nie umieją tego zrobić i  także dość tłumnie przybyli na 
szkolenie. Po co? Cóż, jak już ktoś raz nauczy się uczyć, to 
nie umie przestać! Ot, cała tajemnica ciągłego zdobywania 
wiedzy – potrzebnej i niepotrzebnej! Szanujmy zatem rad-
ców prawnych! I doceniajmy ich trud! ◾

r. pr. dr Jolanta Czartoryska

Fot. J. Czartoryska 

Fot. J. Czartoryska 
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EGZAMIN I CO DALEJ?  
PRZEPIS NA SUKCES ZAWODOWY 

Z PERSPEKTYWY PRAKTYKA
ROZMOWA Z R. PR. KATARZYNĄ PASEK

Aplikacja jest czasem kluczowym dla przyszłych rad-
ców prawnych, gdyż pozwala im na ułożenie wła-
snej ścieżki kariery zawodowej, zdobycie nowych 

doświadczeń i kontaktów w środowisku prawniczym. Trzy 
lata szkoleń zawodowych mijają bardzo szybko i zanim na 
dobrą sprawę aplikanci się obejrzą już mogą składać dekla-
racje przystąpienia do egzaminu końcowego, jeżeli zdecy-
dują się do niego podejść. Uzyskanie pozytywnego wyni-
ku z ww. egzaminu stanowi przepustkę do wykonywania 
zawodu, do którego absolwenci prawa pretendują od mo-
mentu uzyskania wpisu na listę aplikantów. Skoro więc od 
początku szkolenia każdy z nich dąży do uzyskania tytułu 
radcy prawnego, dlaczego wielu aplikantów nie decyduje 
się od razu na wpisanie na listę radców prawnych i wyko-
nywanie zawodu? 

O  tym, jakie możliwości otwiera i  jakie korzyści przy-
nosi wpis na listę radców prawnych rozmawiam z młodym 
radcą prawnym – Panią Katarzyną Pasek, która pracując na 
etacie w Kancelarii Radców Prawnych zamierza w przyszło-
ści założyć własną działalność. Ponadto aktywnie uczest-
niczy w życiu samorządu radcowskiego czynnie angażu-
jąc się w wydarzenia organizowane przez Okręgową Izbę 
Radców Prawnych w Rzeszowie, znajdując również czas na 
realizację własnych pasji.

Jest Pani młodym radcą prawnym, który zamierza pro-
wadzić własną działalność gospodarczą, jak z perspekty-
wy roku pracy w zawodzie Radcy Prawnego ocenia Pani 
podjętą decyzję o wpisie na listę Radców Prawnych?
Wiadomo są lepsze i gorsze momenty, jednakże te gorsze 
zdecydowanie rekompensują mi podziękowania zadowo-
lonych klientów i wygrane sprawy. Na dobrą sprawę do-
piero zaczęłam samodzielną pracę w zawodzie, a nie wiem 
kiedy minął rok od podjęcia decyzji o wpisie na listę. Czas 
płynie bardzo szybko, pracy jest dużo, ale nie zniechęca 
mnie to – a nawet wręcz przeciwnie ciągle uczę się nowych 
rzeczy, każda sprawa jest inna i dzięki temu mam poczu-
cie, że się rozwijam i przy okazji mogę komuś pomóc, co 
zawsze było dla mnie bardzo ważne.

Bardzo zmieniło się Pani życie zawodowe odkąd zaczę-
ła Pani pracować na własną rękę?
Z  uwagi na to, iż w  trakcie aplikacji cały czas pracowałam 
w kancelarii radców prawnych, z którymi aktualnie współpra-
cuję, na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie uległo ono zmia-
nie, jednakże z  mojego punktu widzenia zmieniło się bar-
dzo. Aktualnie to ja ponoszę odpowiedzialność za podjęte 

R. pr. K. Pasek podczas ślubowania na radcę prawnego;  
fot. OIRP Rzeszów
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decyzje  – a  to jednak jest duża zmiana. Pomimo tego, że 
w trakcie aplikacji również przygotowywałam projekty pism 
procesowych, reprezentowałam klientów przed sądami, to 
jednak miałam poczucie, że mój patron kontroluje moje dzia-
łania, w razie potrzeby pomoże, udzieli wskazówek. Owszem 
później także mogłam liczyć na konsultacje i pomoc bardziej 
doświadczonych kolegów z kancelarii, jednak miałam poczu-
cie, że ostateczną decyzję w sprawie podejmuję ja.

Nie przestraszyła się Pani tej odpowiedzialności?
Nie powiem, że było łatwo – zresztą ciągle nie jest. Jak mó-
wiłam wcześniej, każda sprawa jest inna, do każdego klien-
ta trzeba mieć indywidualne podejście, ale poniekąd wła-
śnie tego się spodziewałam. Staram się tłumaczyć sobie, że 
niekiedy nawet jeżeli w danej sprawie zrobię wszystko, jej 
wynik może być różny. Nie zawsze jest się stroną wygraną 
w procesie i to również staram się na początku uświadomić 
klientom, których reprezentuję. 

Na lokalnym rynku usług prawnych jest bardzo duża 
konkurencja, nie przestraszyło to Pani?
Oczywiście, że się tego obawiałam jednakże myślę, że bez 
ryzyka nie ma sukcesu. Owszem konkurencja jest duża, ale 
każda kancelaria ma swoją specjalizację. Nie ma prawni-
ka, który zajmowałby się wszystkimi gałęziami prawa. Na 
rynku nieustannie pojawia się wiele możliwości, powstają 
nowe inwestycje, rozwijają się firmy, ciągle wzrasta również 
świadomość społeczeństwa na temat możliwości docho-
dzenia swoich praw na drodze sądowej. Myślę, że pracy dla 
nikogo nie zabraknie.

Czy zatem znalezienie własnej, wąskiej specjalizacji 
tzw. „niszy” jest kluczowe dla Radcy Prawnego pro-
wadzącego własną kancelarię?
Na pewno pomaga, jednakże myślę że nie jest to element 
kluczowy. Wiele osób, w tym ja ciągle poszukuje tej wąskiej 

specjalizacji, w której będę czuła się najlepiej. Ważne jest 
ciągłe śledzenie rynku, obserwacja i otwartość na ewentu-
alne szybkie przekwalifikowanie.

Jest Pani wrodzoną optymistką, zapewne ta cecha cha-
rakteru pomaga w wykonywanym zawodzie. Nad jaki-
mi innymi cechami charakteru w Pani ocenie powinni 
pracować aplikanci, aby zaowocowało to w przyszłości 
sukcesem zawodowym?
Nie ma jednego przepisu na sukces, droga każdego jest 
inna. Jednakże z  mojego punktu widzenia ważną cechą 
jest opanowanie. Klienci bardzo szybko wyczuwają zde-
nerwowanie swojego pełnomocnika, które automatycznie 
im się udziela i obniża zaufanie udzielone radcy prawnemu 
wraz z powierzoną mu sprawą. Równie ważną cechą jest 
cierpliwość – nie można oczekiwać, że w momencie otwo-
rzenia własnej działalności uzyska się na rynku taką pozy-
cję, jak prawnicy latami pracujący na własne nazwisko.

Jakich rad zatem może Pani udzielić swoim młodszym 
kolegom i koleżankom, którzy są jeszcze w trakcie od-
bywania aplikacji?
Przede wszystkim, aby nie bali się podjąć ryzyka samo-
dzielnej pracy w zawodzie. Nie zakładać, że na pewno im 
się uda, albo – na pewno poniosą porażkę, ale spróbować. 
W  perspektywie czasu porażką nie będzie zamknięcie 
własnej kancelarii, jeżeli z jakichś przyczyn nie będzie ona 
zgodna z pierwotną wizją, ale zrezygnowanie z możliwości 
dalszego rozwoju. Ja sama nie wiem, czy za jakiś czas nie 
będę musiała zmodyfikować ścieżki mojej kariery zawodo-
wej, jednakże póki co staram się skupiać na tym, aby jak 
najlepiej wykonywać swoją pracę i  w  przyszłość patrzeć 
z nadzieją, a nie strachem i tego właśnie życzę moim młod-
szym kolegom i koleżankom aplikantom. ◾

Rozmawiała apl. rad. Iwona Kurzydło

Fot. Archiwum KIRP
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RADCA PRAWNY JAKO ŚWIADEK 
W POSTĘPOWANIU KARNYM –  

PROBLEM TAJEMNICY ZAWODOWEJ

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego zaś jednym z prze-
jawów tego zaufania jest instytucja tajemnicy zawodowej. Zdarza się, że oso-
by wykonujące zawód radcy prawnego wzywane są na przesłuchanie przez 
prokuratora (lub działającego pod jego nadzorem funkcjonariusza Policji) na 
przesłuchanie w charakterze świadka. O ile samo wezwanie nie jest zdarzeniem 
nadzwyczajnym, to przesłuchanie może dotyczyć okoliczności, które świadko-
wi-radcy znane są z racji wykonywania zawodu i prowadzonych spraw. W takiej 
sytuacji pojawia się pytanie o to, jak w praktyce pogodzić tajemnicę radcowską 
z obowiązkami świadka w postępowaniu karnym. 

Tajemnica zawodowa radcy prawnego uregulowana 
została w art. 3 ust. 3–6 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. 
o radcach prawnych. Jak czytamy, radca jest obowią-

zany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział 
się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Tak określo-
ny obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie do-
znaje ograniczeń czasowych. Jak wynika z treści art. 3 ust. 5 
ustawy radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku 
zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których 
dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc 
sprawę. Od tak skonstruowanego obowiązku zachowania 
tajemnicy sam ustawodawca przewidział wyjątki wskazu-
jąc, że zachowanie tajemnicy nie dotyczy informacji udo-
stępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a  także 
informacji o schematach podatkowych.

Istnieje jeszcze jedna sytuacja, w której tajemnica radcy 
prawnego może doznać ograniczenia. Chodzi w tym przy-
padku o  art.  180 §  2 k.p.k., który przewiduje możliwość 
zwolnienia m.in. radcy z  obowiązku zachowania tajem-
nicy zawodowej. Jak czytamy w  przepisie radca prawny 
może być przesłuchany w charakterze świadka co do fak-
tów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbęd-
ne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a dana okoliczność 
nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. Na 
etapie postępowania przygotowawczego o zezwoleniu na 
przesłuchanie radcy i tym samym zwolnieniu go z tajem-
nicy zawodowej decyduje sąd postanowieniem wydanym 
na wniosek prokuratora.

(Nie)bezwzględny charakter  
tajemnicy radcy prawnego

Na początek należy rozprawić się z dość często powtarza-
nym poglądem, że nawet przy zwolnieniu radcy prawnego 
przez sąd na podstawie art. 180 § 2 k.p.k. z obowiązku za-
chowania tajemnicy zawodowej na potrzeby przesłuchania 
w postępowaniu karnym, zwolnienie takie nie może obej-
mować faktów, o których radca dowiedział się udzielając 
pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Podstawą takiego 
stanowiska miałaby być sama treść art. 3 ust. 5 ustawy. Wy-
raźnie należy zaznaczyć, że taki pogląd jest nieprawidłowy. 
Przesądził to ostatecznie Trybunał Konstytucyjny w  wy-
roku z dnia 22 listopada 2004 r. (SK 64/03) wskazując, że 
przepis art. 180 § 2 k.p.k. jest przepisem szczególnym 
wobec art. 3 ust. 5 ustawy o radcach prawnych. Po przy-
jęciu takiego stanowiska, środowisko radców prawnych 
próbowało z nim polemizować w zażaleniach na postano-
wienia zwalniające ich z obowiązku zachowania tajemnicy, 
jednakże starania te nie okazały się skuteczne, na co cho-
ciażby wyraźnie zwrócił uwagę Sąd Apelacyjny w Krakowie 
pisząc, że żalący się radca prawny nie ma racji, zarzucając, 
że art. 3 ust. 5 ustawy o radcach prawnych jest przepisem 
szczególnym w stosunku do art. 180 § 2 k.p.k. Jest wręcz 
odwrotnie, jak to stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Prze-
pisy art.  3 ustawy ustalają tajemnicę zawodową radców 
prawnych, jako zasadę, od której wyjątek wprowadza prze-
pis art. 180 § 2 k.p.k., przepis wyjątkowy, jakiego nie ma 
w innych procedurach. Zdaniem Sądu Apelacyjnego jest to 

dr Wojciech J. Kosior LL.M.
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na tyle oczywiste, że zbędne jest wykazywanie nietrafno-
ści poglądów odmiennych (postanowienie SA w Krakowie 
z dnia 30 grudnia 2009 r. II AKz 536/09). Potwierdza to też 
najnowsze orzecznictwo wskazując, że wyrażony w art. 3 
ust.  3 ustawy zakaz przesłuchiwania radcy prawne-
go nie ma charakteru bezwzględnego, gdyż doznaje 
on istotnego ograniczenia zarówno w  świetle brzmienia 
ust. 6 cyt. przepisu, jak również na gruncie przepisów po-
stępowania karnego, a to w uwagi na uregulowanie zawar-
te w art. 180 § 2 k.p.k., które stanowi lex specialis wobec 
powołanego wyżej art. 3 ust. 5 (postanowienie SA w Kra-
kowie z dnia 7 czerwca 2018 r., II AKz 231/18). Innymi słowy 
oznacza to, że radca prawny będąc świadkiem w postę-
powaniu karnym, po zezwoleniu na jego przesłuchanie 
przez sąd w trybie art. 180 § 2 k.p.k. nie może zasłaniać 
się obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. 

Prokurator musi się postarać

Tak kategoryczne stwierdzenie nie oznacza jednak, że ta-
jemnica radcowska nie zaznaje żadnej ochrony przed pro-
kuratorem zamierzającym przesłuchać radcę. Po pierwsze 
to nie prokurator jest decydentem w  przedmiocie zwol-
nienia radcy z obowiązku zachowania tajemnicy, a jest nim 
właściwy sąd. Po drugie udzielenie sądowego zezwolenia 
na przesłuchanie radcy nie jest czynnością automatycz-
ną, na co wielokrotnie zwracano uwagę w orzecznictwie. 
Dlatego też wniosek prokuratora o  zwolnienie radcy 
z tajemnicy nie może być traktowany jak zwykła for-
malność. Zwolnienie w trybie art. 180 § 2 k.p.k. nie może 
być furtką dla organów ścigania do korzystania z wiedzy 
świadka bez ograniczeń. (postanowienie SA w Katowicach 
z dnia 17 lutego 2016 r. II AKz 64/15 oraz postanowienie SA 
we Wrocławiu z dnia 18 września 2009 r. II AKz 478/09). Jesz-
cze dosadniej wskazano, że uchylenie radcowskiej tajemni-
cy zawodowej jest doniosłym orzeczeniem w przedmiocie 
organizacji społeczeństwa, bowiem zawód radcy prawne-
go (jak niektóre inne zawody objęte przepisem art. 180 § 2 
k.p.k.) ma istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjo-
nowania społeczeństwa. Radca prawny sprawuje obsłu-
gę prawną jednostek fizycznych i prawnych, zatem działa 
na rzecz prawidłowego stosowania prawa. Jest powierni-
kiem swych klientów, którzy ufają w dochowanie przezeń 
tajemnicy zawodowej i  za  to otrzymuje od nich zapłatę, 
a dochowanie tajemnicy ręczy swą etyką i deontologią za-
wodową, gwarantowaną orzecznictwem dyscyplinarnym 
oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą za szkody wy-
rządzone wskutek niedyskrecji. Zaufanie między stronami 
tego zlecenia stanowi podstawę funkcjonowania radców 
prawnych. Nie można bez dostatecznie poważnych po-
wodów naruszać tej zasady, to jest umowy klienta z rad-
cą prawnym, a orzekania o tym sprowadzać do formalno-
ści (postanowienie SA w Krakowie z dnia 30 marca 2009 r. 
II  AKz  110/09). Odmienne, formalne jedynie stosowanie 

powołanego przepisu, doprowadziłoby bowiem do sytu-
acji, w której nałożony w art. 3 ust. 3 powołanej wyżej usta-
wy obowiązek zachowania przez radcę prawnego tajem-
nicy zawodowej miałoby wyłącznie charakter iluzoryczny 
i mogłoby prowadzić do obejścia zakazu przesłuchiwania 
radcy prawnego w  zakresie tajemnicy radcowskiej. Dla-
tego też w sprawach o zwolnienie radcy z obowiązku 
zachowania tajemnicy rola sądu nie sprowadza się do 
formalnego spełnienia oczekiwania prokuratora, a sąd 
nie jest „pomocnikiem” organu ścigania (postanowie-
nie SA w Krakowie z dnia 7 czerwca 2018 r. II AKz 231/18). 

W  związku z  powyższym konieczność przesłuchania 
radcy prawnego w  charakterze świadka na okoliczności 
związane z jego zawodem, wymaga wykazania przez pro-
kuratora zaistnienia konkretnych przesłanek i dopełnienia 
pewnych formalności. Za przesłuchaniem radcy prawne-
go przy jednoczesnym zwolnieniu go z obowiązku za-
chowania tajemnicy musi przemawiać dobro wymiaru 
sprawiedliwości, a dodatkowo okoliczności, co do któ-
rej radca miałby zeznawać nie udało się ustalić na pod-
stawie innego dowodu. Te dwie przesłanki sprecyzowane 
w art. 180 § 2 k.p.k. muszą być spełnione kumulatywnie 
(postanowienie SA w Katowicach z dnia 17 lutego 2016 r. 
II  AKz  64/15 oraz postanowienie SA w  Krakowie z  dnia 
30 marca 2009 r. II AKz 110/09). Przez „dobro wymiaru spra-
wiedliwości” należy rozumieć przede wszystkim koniecz-
ność ustalenia prawdy materialnej w toku postępowania 
karnego (postanowienie SA w Katowicach z dnia 28 czerw-
ca 2017  r. II  AKz  397/17), zaś przesłanka „niemożliwości 
ustalenia okoliczności na podstawie innego dowodu”, 

Fot. freepik – Freepik.com
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wskazuje, iż w grę wchodzi obiektywna niemożliwość, co 
oznacza faktyczne nieistnienie takiego źródła dowodowe-
go, które mogłoby dostarczyć informacji na dany temat. 
Nie wystarcza tu ani istnienie (możliwych do pokonania) 
przeszkód w dotarciu do istniejącego źródła dowodowe-
go, ani też nieustalenie istnienia tego źródła wynikające 
z niepodjęcia wszystkich koniecznych w danym momencie 
czynności wykrywczych (postanowienie SA w Katowicach 
z dnia 12 października 2011 r. II AKz 664/11). 

Prokurator kierując do sądu wniosek o zezwolenie 
na przesłuchanie radcy prawnego musi wykazać speł-
nienie tych dwóch przesłanek. Obowiązkiem wniosko-
dawcy jest zatem podanie na jakiej podstawie faktycznej 
wywodzi, że zwolnienie z tajemnicy jest niezbędne dla wy-
miaru sprawiedliwości, a określonych okoliczności nie moż-
na ustalić na podstawie innych dowodów (postanowienie 
SA w Katowicach z dnia 19 czerwca 2013 r. II AKz 303/13). 
Jak podkreśla się w  orzecznictwie jest to bezwzględny 
obowiązek prokuratora (postanowienie SA w Katowicach 
z dnia 17 lutego 2016 r. II AKz 64/16), ponieważ występu-
jąc z wnioskiem o zwolnienie z tajemnicy zawodowej nie 
może zapominać, że w  takim wypadku to on występuje 
z tezą procesową, która wnioskiem tym jest objęta i tym 
samym, to na nim spoczywa ciężar wykazania jej słuszno-
ści (postanowienie SA w Katowicach z dnia 12 października 
2011 r. II AKz 664/11). Co ważne prokurator uzasadnienia 
swojego wniosku nie może opierać tylko na strategii 
śledztwa i  argumentacji, że bez przesłuchania radcy 
prawnego nie zyska nowych dowodów, co negatyw-
nie wpłynie na przebieg prowadzonego postępowania 

przygotowawczego (postanowienie SA w Krakowie z dnia 
24 maja 2016 r. II AKz 159/16).

Radca na przesłuchaniu

W  całej procedurze zwalniania radcy prawnego z  obo-
wiązku zachowania tajemnicy zawodowej niezwykle istot-
na jest jedna okoliczność – prokurator przed wystąpie-
niem z  wnioskiem do sądu powinien wezwać radcę 
prawnego na przesłuchanie, a  radca powinien na to 
przesłuchanie się stawić. Celem takiego wezwania jest 
ustalenie czy okoliczności, co do których miałby zeznawać 
radca są objęte tajemnicą, tj. czy prokurator będzie pytał 
o fakty, o których radca dowiedział się udzielając porady 
prawnej lub prowadząc sprawę. Oczywiste jest bowiem, 
że sprawy spoza sfery zawodowej radcy nie są objęte ta-
jemnicą zawodową. Jeżeli okaże się, że przedmiot przesłu-
chania dotyczy takich właśnie faktów, to radca prawny jest 
obowiązany do zasłonięcia się tajemnicą zawodową. Rad-
ca nie może sam zadecydować o tym, że będzie zeznawał 
na temat okoliczności objętych tajemnicą. Powinność za-
chowania tajemnicy zawodowej nie jest prawem rad-
cy prawnego, ale jest jego obowiązkiem zawodowym 
i nie ma on prawa bez zwolnienia sądu udzielonego na 
podstawie art. 180 § 2 k.p.k. dysponować swoją wie-
dzą potrzebną organom ścigania (postanowienie SA 
w Krakowie z dnia 30 marca 2009 r. II AKz 110/09). Dopiero 
wtedy, gdy w trakcie takiego przesłuchania radca prawny 
powoła się na tajemnicę zawodową i odmówi odpowiedzi 
na pytania, to wówczas prokurator (o ile zaistnieją opisane 
wcześniej przesłanki z  art.  180 §  2 k.p.k.) może wystąpić 
z wnioskiem do sądu. 

W praktyce orzeczniczej stanowczo zwraca się uwagę 
na zachowanie powyższej procedury. Prokurator powi-
nien w pierwszej kolejności wezwać radcę na przesłu-
chanie w  charakterze świadka, a  dopiero gdy powo-
ła się on na tajemnicę radcy prawnego, to powinien 
zwrócić się do sądu o zwolnienie go z tej tajemnicy (po-
stanowienie SA w Krakowie z dnia 25 marca 2014 r. II AKa 
68/14 oraz postanowienie SA w Katowicach z dnia 17 lute-
go 2016 r. II AKz 64/16). Gdyby prokurator zaniechał takie-
go wezwania i od razu złożył wniosek o zwolnienie radcy 
z tajemnicy jeszcze przed przesłuchaniem, to takie żądanie 
uchylenia tajemnicy zawodowej radcy prawnego zostanie 
uznane za przedwczesne (postanowienie SA w Krakowie 
z dnia 19 maja 2016 r. II AKz 161/16). Dlatego też aby w ogó-
le wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z tajemnicy za-
wodowej, prokurator winien najpierw podjąć próbę 
przesłuchania radcy prawnego jako świadka i dopiero 
w sytuacji, gdy ten podniesie ograniczenia wynikające 
z tajemnicy zawodowej – zwrócić się o uchylenie tej ta-
jemnicy – o ile nie ma możliwości uzyskania potrzebnych 
danych z  innego źródła (postanowienie SA w  Szczecinie 
z dnia 13 marca 2019 r. II AKz 139/19). Fot. freepik – Freepik.com
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Zakres sądowego zwolnienia z tajemnicy

Po przejściu przez wyżej opisane etapy, tj. po wezwaniu 
radcy na przesłuchanie i zasłonięciu się przez niego tajem-
nicą zawodową oraz po przygotowaniu przez prokuratora 
wniosku o zwolnienie z tajemnicy, w którym winien wy-
kazać spełnienie przesłanek z art. 180 § 2 k.p.k., rolę de-
cydującą przejmuje właściwy sąd. Sąd, jako organ stojący 
na straży praworządności w  demokratycznym państwie 
prawa, bacząc na okoliczność, że tajemnica zawodowa 
stanowi istotę wykonywanego zawodu radcy prawne-
go, musi być w  takim wypadku gwarantem zachowania 
zarówno właściwej formuły procedowania, jak i meryto-
rycznej zasadności wniosku o zwolnienie z  jej zachowa-
nia (postanowienie SA w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2018 r. 
II AKz 155/18). Podstawową kwestią wymagającą oceny 
sądu przy decyzji o zwolnieniu z tajemnicy zawodo-
wej jest ustalenie, czy te okoliczności, co do których 
radca prawny odmawia złożenia zeznań zasłaniając 
się tajemnicą, dotyczą faktów, o których dowiedział 
się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę 
(postanowienie SA w Katowicach z dnia 17 lutego 2016 r. 
II AKz 64/15). Dla zwolnienia z obowiązku zachowania ta-
jemnicy radcowskiej w  trybie art.  180 §  2 k.p.k. nie wy-
starczy jedynie odnotowanie – zacytowanie okoliczności 
ujętych w  treści tego przepisu. Niezbędnym jest rozwa-
żenie i osadzenie podjętej decyzji procesowej w realiach 
dowodowych rozpoznawanej sprawy (postanowienie SA 
w Łodzi z dnia 6 maja 2015 r. II AKz 225/15). Zwolnienie 
z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej może 
być orzeczone jedynie, gdy stwierdzi się zachodzące 
w koniunkcji przesłanki takiego orzeczenia, a to nie-
zbędność tych zeznań dla dobra wymiaru sprawiedli-
wości, a więc istotny charakter okoliczności, która ma 
być wykazana zeznaniami oraz niemożność stwier-
dzenia jej na podstawie innego dowodu. Stwierdzenie 
ich powinno być wykazane w uzasadnieniu postanowie-
nia, które powinno zawierać wskazanie, jakie fakty je uza-
sadniają i jakie z nich wynikają wnioski istotne dla podję-
tej decyzji (postanowienie SA w Krakowie z dnia 30 marca 
2009  r. II  AKz  110/09). Decyzja o  zwolnieniu z  tajemnicy 
zawodowej nie może być traktowana jako decyzja dys-
krecjonalna. Udzielając zezwolenia sąd musi starannie 
rozważyć okoliczności konkretnej sprawy i podjąć decy-
zję o zwolnieniu z obowiązku zachowania tajemnicy tylko 
wtedy, gdy ujawnienie okoliczności objętych tą tajemni-
cą – i to właśnie przez radcę prawnego – jest rzeczywiście 
nieodzowne dla zapewnienia prawidłowego orzekania 
oraz gdy brak jest w tym przedmiocie innych wystarcza-
jących dowodów (postanowienie SA w Szczecinie z dnia 
13 marca 2019 r. II AKz 139/19).

Sąd zwalniając radcę z obowiązku zachowania tajem-
nicy powinien też baczyć na zakres tego zwolnienia, który 
powinien być precyzyjnie wytyczony w treści postanowie-
nia wydanego na podstawie art. 180 § 2 k.p.k. Wyznaczenie 

zakresu musi odnosić się do ściśle określonej sprawy, za-
chowania oraz sytuacji, co do której radca prawny ma zo-
stać poddany przesłuchaniu. W wypadku niespełnienia tej 
przesłanki, zwolnienie z tajemnicy zawodowej musiałoby 
zostać uznane za nieograniczone, dające pełną swobodę 
działania organom ścigania, co stoi w  opozycji do unor-
mowania wynikającego z treści art. 180 § 2 k.p.k. (posta-
nowienie SN z dnia 31 stycznia 2019 r. VI KZ 2/19). Zakres 
zwolnienia z tajemnicy zawodowej powinien być ści-
śle określony w  orzeczeniu zwalniającym z  tajemni-
cy poprzez wskazanie konkretnej sprawy bądź czynu 
oraz okoliczności, o  których zwolniony może zezna-
wać. Gdyby tego nie było, zwolnienie było carte blan-
che dla dowolnego korzystania przez organy procesowe 
(postanowienie SA w Krakowie z dnia 16 czerwca 2010 r. 
II AKz 198/10). Zwolnienia z obowiązku zachowania ta-
jemnicy zawodowej nie można jednak formułować 
poprzez zamieszczenie zamkniętego katalogu pytań, 
które prokurator może zadać osobie zobowiązanej do 
zachowania tej tajemnicy. Gdyby bowiem pojawiły się 
nowe okoliczności, wcześniej nie dające się przewidzieć, 
wymagałoby to przerwania zeznań i ponownego, nawet 
wielokrotnego, zwracania się do sądu, by uchylenie tajem-
nicy uzupełnić. Wystarczające jest możliwie precyzyjne 
określenie okoliczności, których zbadaniu przeznaczy się 
czynność procesową. Takie określenie zakresu zwolnienia 
nie jest ani blankietowym wyrażeniem zgody na przesłu-
chanie, ani też nie stanowi „furtki” do nieograniczonego 
korzystania z wiedzy radcy prawnego (postanowienie SA 
w Krakowie z dnia 6 września 2017 r. II AKz 323/17).

Zamiast podsumowania –  
radca prawny jako podejrzany 

W prezentowanym artykule w oparciu o najnowsze orzecz-
nictwo przedstawiono problematykę przesłuchania radcy 
prawnego w charakterze świadka i obowiązku zachowa-
nia tajemnicy zawodowej. Generalnie w  postępowaniu 
karnym radca prawny nie może samodzielnie dyspono-
wać wiadomościami objętymi tajemnicą radcowską i  je-
żeli miałby na takie okoliczności zeznawać jako świadek 
to jest to możliwe dopiero po zwolnieniu go z obowiąz-
ku zachowania tajemnicy przez sąd działający na wniosek 
prokuratora. W zakończeniu warto jednak zaakcentować 
jeden wyjątek od wszystkiego co napisano wyżej. Mia-
nowicie radca prawny występujący w  postępowaniu 
karnym w  charakterze podejrzanego (lub oskarżo-
nego) składając wyjaśnienia nie jest związany żadną 
tajemnicą (ani zawodową ani nawet obrończą) w  za-
kresie w jakim jest to konieczne do realizacji jego pra-
wa do obrony. Składając wyjaśnienia nie musi zasłaniać 
się obowiązkiem zachowania tajemnicy i nie wymaga do 
tego żadnego zwolnienia przez sąd. Innymi słowy prawo 
do obrony wyprzedza obowiązek zachowania tajemnicy. ◾
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ  

ZA KOSZT PRYWATNEJ EKSPERTYZY ZLECONEJ 
RZECZOZNAWCY PRZEZ CESJONARIUSZA-PRZEDSIĘBIORCĘ 

W RAMACH OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC 
POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH 

W dniu 29 maja 2019 r. Sąd Najwyższy, na wniosek Pierwszego Prezesa SN, od-
powiedział na pytanie czy podmiotowi, który na podstawie art. 509 Kodeksu 
cywilnego nabył od poszkodowanego lub jego następcy wierzytelność odszko-
dowawczą dotyczącą szkody komunikacyjnej, przysługuje w ramach odszko-
dowania należnego od ubezpieczyciela zwrot kosztu zleconej przez niego oso-
bie trzeciej ekspertyzy prywatnej mającej na celu określenie wysokości szkody. 
W swoim rozstrzygnięciu Sąd Najwyższy wskazał, że co do zasady cesjonariusz 
może formułować w stosunku do ubezpieczyciela roszczenie o zwrot kosztów 
prywatnej opinii (ekspertyzy), z tym zastrzeżeniem, że koszty te muszą być uza-
sadnione, a sporządzenie opinii jest w okolicznościach sprawy niezbędne do 
efektywnego dochodzenia roszczeń1.

Uchwała Sądu Najwyższego jest odpowiedzią na roz-
bieżności w orzecznictwie wywołane pojawieniem 
się na rynku profesjonalnych podmiotów skupują-

cych wierzytelności od poszkodowanych w  zdarzeniach 
drogowych. O  ile bowiem kwestia, czy roszczenie takie 
przysługuje bezpośrednio poszkodowanemu nie budziła 
wątpliwości, to problem pojawił się, gdy roszczenie o zwrot 
kosztów prywatnej opinii było formułowane przez cesjo-
nariusza będącego przedsiębiorcą zawodowo trudniącym 
się likwidacją szkód oraz obrotem wierzytelnościami12.

Początkowo zmiana nie została zauważona, zaś orzecz-
nictwo bazowało na dotychczasowym stanowisku Sądu 
Najwyższego, wedle którego odszkodowanie przysługujące 

1 Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2019 r. 
III CZP 68/18 (LEX nr 2672055).

2 Wniosek o  rozstrzygnięcie przez skład siedmiu sędziów Izby Cywil-
nej Sądu Najwyższego rozbieżności w wykładni prawa występującej 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych w za-
kresie dotyczącym następującego zagadnienia prawnego (http://
www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/NewForm/
III-CZP-0068_18_p.pdf).

z  umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej po-
siadaczy pojazdów mechanicznych za  szkody powstałe 
w związku z ruchem tych pojazdów może obejmować tak-
że koszty ekspertyzy wykonanej na zlecenie poszkodowa-
nego3. Tym samym sądy zasądzały na rzecz cesjonariuszy 
zwrot kosztów prywatnej opinii4.

Wraz ze wzrostem wolumenu spraw kierowanych przez 
cesjonariuszy na drogę postępowania sądowego, pojawiły 
się konstrukcje uwzględniające fakt zawarcia umowy prze-
lewu wierzytelności i  wpływ tej czynności na roszczenia 
o zwrot kosztów prywatnej ekspertyzy.

Część sądów przyznawała cesjonariuszowi prawo do 
odszkodowania za  koszty prywatnej ekspertyzy bazując 
na argumencie, że na podstawie art. 509 Kodeksu cywil-
nego, na nabywcę wierzytelności przechodzą wszelkie 
związane z nią prawa. Skoro więc bezpośrednio poszkodo-
wanemu przysługuje prawo do zwrotu kosztów prywatnej 

3 Uchwała z dnia 18 maja 2004 r., III CZP 24/04 (LEX nr 106617).
4 Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z 22 

marca 2017 r., IV GC 2135/16/S (niepublikowany).

r. pr. Grzegorz Urbanik

http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/NewForm/III-CZP-0068_18_p.pdf
http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/NewForm/III-CZP-0068_18_p.pdf
http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/NewForm/III-CZP-0068_18_p.pdf
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opinii, to prawo takie musi również przysługiwać nabywcy 
wierzytelności. Zgodnie z tym poglądem dochodzi jedynie 
do zmiany osoby wierzyciela, zaś sam stosunek zobowiąza-
niowy nie ulega zmianie5. 

W  orzecznictwie pojawił się również pogląd prze-
ciwny  – odmawiający cesjonariuszowi prawa do żądania 
zwrotu kosztów prywatnej ekspertyzy. Sądy dostrzegły, 
że nabywcy wierzytelności to w  przeważającej mierze 
przedsiębiorcy, którzy w  sposób profesjonalny uczest-
niczą w  procesie likwidacji szkody oraz zawodowo na-
bywają wierzytelności od poszkodowanych. Oddalając 
powództwo sądy wskazywały, że z  jednej strony upraw-
nienie do zwrotu kosztów prywatnej opinii przysługuje 
bezpośrednio poszkodowanemu, z drugiej zaś podkreśla-
ły profesjonalny charakter działalności prowadzonej przez 
nabywców. Argumentacja przytoczonej linii orzeczniczej 
bazuje więc na fakcie, że koszt opinii nie został poniesio-
ny przez bezpośrednio poszkodowanego, a przez nabyw-
cę wierzytelności. Tym samym wierzytelność w  zakresie 
kosztu ekspertyzy nie może być przedmiotem umowy 
cesji. Zwrócono również uwagę, że koszt opinii ponoszo-
ny jest w ramach działalności gospodarczej prowadzonej 
przez nabywcę wierzytelności. Stanowi on więc koszt tej 
działalności i winien być ponoszony ze środków własnych 
przedsiębiorcy6. Pogląd ten neguje adekwatny związek 
przyczynowy pomiędzy wydatkami poniesionymi na pry-
watną ekspertyzę przez nabywcę wierzytelności będącego 
przedsiębiorcą, a  szkodą polegającą na uszkodzeniu po-
jazdu7.

Ostatecznie sprawę rozstrzygnął Sąd Najwyższy wy-
dając w  dniu 27 maja 2018  r. uchwałę, w  której wskazał, 
że nabywcy – w drodze przelewu – wierzytelności o od-
szkodowanie za  szkodę komunikacyjną przysługuje od 
ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosz-
tów ekspertyzy zleconej osobie trzeciej. Jednocześnie za-
strzegł on, że zwrotowi podlegają jedynie koszty uzasad-
nione, zaś sporządzenie opinii musi być w okolicznościach 
sprawy niezbędne do efektywnego dochodzenia odszko-
dowania.

Sąd Najwyższy przesądził więc jednoznacznie, że ce-
sjonariusz może formułować roszczenia o zwrot kosztów 
prywatnej ekspertyzy wobec zakładu ubezpieczeń. Tym 
samym należy przyjąć, że koszty te – poniesione przez ce-
sjonariusza – pozostają w adekwatnym związku przyczy-
nowym ze szkodą i są objęte umową przelewu wierzytel-
ności. Sąd Najwyższy w sentencji wyroku nie odniósł się 
do okoliczności czy cesjonariusz jest profesjonalistą, wo-
bec czego koszty prywatnej ekspertyzy podlegają zwroto-
wi cesjonariuszowi będącemu zarówno przedsiębiorcą jak 

5 Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 17 sierpnia 2017 r., XIII Ga 299/17 
(LEX nr 2386644).

6 Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z 22 marca 2018 r., IX Ga 597/17 
(niepublikowany).

7 Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 20 marca 2017 r. 
II Ca 145/17 (LEX nr 2445417).

i innym podmiotom wstępującym w prawa poszkodowa-
nego. Nie można więc odmówić prawa do odszkodowania 
wyłącznie na podstawie, że roszczący nabył wierzytelność 
w drodze umowy przelewu wierzytelności lub też roszczą-
cy jest przedsiębiorcą.

Zwrotowi podlegają jedynie koszty ekspertyzy zleco-
nej osobie trzeciej. Cesjonariusz nie może więc dochodzić 
kosztów ponoszonych w  ramach wewnętrznej organiza-
cji przedsiębiorstwa. W szczególności zwrotowi nie będą 
podlegały koszty zatrudnienia pracownika – rzeczoznaw-
cy, koszty dostępu do bazy danych programu eksperckie-
go, czy też koszty licencji takiego programu. Koszty pod-
legające zwrotowi muszą być skierowane „na zewnątrz”. 
Zasadnym byłoby również rozważenie czy zwrotowi pod-
legają koszty poniesione na rzecz podmiotu powiązanego 
kapitałowo czy też organizacyjnie z nabywcą wierzytelno-
ści. Odpowiedź na tak postawione pytanie winna być ne-
gatywna – w przeciwnym razie mogłoby to prowadzić do 
obejścia prawa i celowego wyprowadzania kosztów poza 
ten podmiot – np. na rzecz powiązanej osobowo lub ka-
pitałowo spółki. Nabywca wierzytelności będący przed-
siębiorcą winien wykazać, że nie ma technicznych i orga-
nizacyjnych możliwości wykonania ekspertyzy w ramach 
swojego przedsiębiorstwa, zaś podmiot, któremu zlecił jej 
wykonanie nie jest z nim powiązany organizacyjnie lub ka-
pitałowo.

Na cesjonariuszu spoczywa także ciężar dowodu w za-
kresie czy zlecenie opinii było uzasadnione, zaś jej sporzą-
dzenie służyło w  okolicznościach sprawy efektywnemu 
dochodzeniu odszkodowania.

Odnosząc się do pierwszej z przesłanek tj. zasadności 
zlecenia opinii wskazać należy, że badaniu będzie podle-
gała okoliczność czy ustalenie wysokości roszczenia było 
możliwe wyłącznie poprzez sporządzenie prywatnej eks-
pertyzy przez osobę trzecią.

W  wątpliwość należy poddać formułowanie roszczenia 
o zwrot kosztów opinii przez warsztaty blacharsko-lakiernicze 
oraz podmioty, które w ramach swojej działalności zajmują się 
opracowywaniem kosztorysów (PKD 74.90.Z) lub oceną ryzy-
ka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z).

Zasadność zlecenia opinii wyłącza także ujawnienie 
rachunku czy też faktury za wykonaną naprawę pojazdu, 
przy czym naprawa ta powinna być pełnowartościowa 
i przywracać pojazd do stanu sprzed szkody zarówno pod 
względem technicznym, jak i estetycznym. Faktura za czę-
ściową naprawę pojazdu nie wyłącza roszczenia o zwrot 
kosztów prywatnej opinii, bowiem nie dokumentuje cało-
ści szkody w pojeździe.

Niezasadnym będzie zlecenie ekspertyzy w przypad-
ku, gdy bezpośrednio poszkodowany (cedent) formuło-
wał w postępowaniu likwidacyjnym roszczenia w oparciu 
o zleconą przez siebie ekspertyzę, zaś zakład ubezpieczeń 
dokonał już zwrotu kosztów prywatnej opinii na rzecz 
bezpośrednio poszkodowanego. Zakład ubezpieczeń 
zwraca koszt ekspertyzy bądź to na rzecz bezpośrednio 
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poszkodowanego, bądź na rzecz cesjonariusza. Niedo-
puszczalna jest sytuacja dublowania roszczeń. 

Z  dużą dozą ostrożności należy podchodzić również 
do roszczeń o zwrot kosztów prywatnej opinii formułowa-
nych przez cesjonariusza będącego przedsiębiorcą w przy-
padku, gdy zakres szkody w  pojeździe nie jest kwestio-
nowany, zaś spór sprowadza się do ustalenia przeciętnej 
stawki za roboczogodzinę oraz zniesienia potrąceń amor-
tyzacyjnych części zamiennych i materiałów lakierniczych. 
W takim przypadku ustalenie wysokości szkody jest moż-
liwe nawet bez użycia programu eksperckiego w oparciu 
jedynie o  kosztorys sporządzony przez zakład ubezpie-
czeń. Operacja taka nie w powinna stanowić problemu dla 
przedsiębiorcy zawodowo trudniącego się obrotem wie-
rzytelnościami. Również przeciętna stawka za roboczogo-
dzinę prac blacharskich i lakierniczych na rynku lokalnym 
jest wśród profesjonalnych podmiotów wiedzą powszech-
ną. Uzasadnieniem dla sporządzenia kosztorysu będzie zaś 
spór co do zakresu szkody oraz jakości części niezbędnych 
do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody. Spór 
taki rodzi bowiem konieczność sięgnięcia do bazy danych 
programu eksperckiego.

Kolejną przesłanką jaka winna być wykazana przez ce-
sjonariusza jest niezbędność opinii dla efektywnego do-
chodzenia roszczeń. Należy przyjąć, że sporządzona eks-
pertyza ma służyć wyłącznie dochodzeniu roszczeń – bądź 
na etapie postępowania likwidacyjnego przed zakładem 

ubezpieczeń, bądź w procesie sądowym. Tym samym brak 
jest podstaw do żądania zwrotu kosztów opinii, która słu-
ży oszacowaniu ceny sprzedaży wierzytelności i  została 
sporządzona przed zawarciem umowy przelewu wierzy-
telności. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały idzie na-
wet dalej i wskazuje, że niewątpliwie nie mogą być uzna-
ne za pozostające w adekwatnym związku przyczynowym 
z  wypadkiem komunikacyjnym i  wejść w  zakres odszko-
dowania ubezpieczeniowego wydatki na ekspertyzy zle-
cone przez cesjonariusza osobie trzeciej, które służą oce-
nie opłacalności cesji, nawet gdyby były poniesione już 
po nabyciu wierzytelności od poszkodowanego. W zakres 
odszkodowania może wejść tylko wydatek na ekspertyzę 
bezpośrednio służącą dochodzeniu roszczenia o odszko-
dowanie. Sama wygoda przedsiębiorcy-cesjonariusza wy-
stępującego z roszczeniem nie wystarcza do uznania zle-
cenia za  celowe w  znaczeniu pozwalającym objąć koszt 
ekspertyzy odszkodowaniem przysługującym od ubez-
pieczyciela.

Zwrócić należy także uwagę na ryzyko ukrywania kosz-
tów prywatnych ekspertyz poprzez zawyżanie ich cen. 
Przedsiębiorca skupujący wierzytelności nie odkupuje bo-
wiem 100% roszczeń jakich wysokości przyjdzie mu osza-
cować. Istnieje zatem realne ryzyko sztucznego zawyżenia 
kosztów ekspertyz w przypadku wierzytelności, które zo-
stały skutecznie nabyte. Należy więc z dużą ostrożnością 
podchodzić do cen opinii w sposób rażący odbiegających 
od cen rynkowych lub też do opinii nadmiernie rozbudo-
wanych w stosunku do przedmiotu sporu. W takich przy-
padkach odszkodowanie za koszt sporządzenia ekspertyzy 
winno być miarkowane, na co zwraca uwagę Sąd Najwyż-
szy w uzasadnieniu uchwały odwołując się do zasady mi-
nimalizacji szkody.

Stanowisko Sądu Najwyższego jest co do zasady spój-
ne z dotychczasowym orzecznictwem – w szczególności 
z uchwałą z dnia 18 maja 2004 r. (III CZP 24/04) – i należy je 
uznać za trafne. Sąd wskazuje, że koszt prywatnej eksperty-
zy poniesiony przez cesjonariusza, może stanowić składnik 
odszkodowania wypłacanego w ramach obowiązkowego 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 
Nie może być jednak mowy o  przyznaniu odszkodowa-
nia w tym zakresie na zasadzie automatyzmu. Sąd wyda-
jąc wyrok winien szczegółowo zbadać przesłanki wskaza-
ne w  sentencji omawianej uchwały i  ustalić czy zlecenie 
sporządzenia ekspertyzy podmiotowi trzeciemu było rze-
czywiście uzasadnione i  służyło wyłącznie dochodzeniu 
roszczeń uwzględniając jednocześnie zasadę minimaliza-
cji szkody. Biorąc pod uwagę fakt, że podmioty działające 
na rynku są profesjonalistami w zakresie dochodzenia od-
szkodowań, a prywatne ekspertyzy służą przede wszyst-
kim ustaleniu opłacalności zakupu danej wierzytelności 
i ceny sprzedaży, przyznanie zwrotu kosztów ekspertyzy 
cesjonariuszowi – profesjonaliście winno stanowić raczej 
wyjątek niż zasadę, zaś ciężar dowodu z  w  tym zakresie 
spoczywa w pełni na cesjonariuszu przedsiębiorcy. ◾Fot. xb100 – Freepik.com

http://Freepik.com
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Z ŻYCIA KLUBU SENIORA

SPOTKANIE KLUBU SENIORA

Jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w siedzibie Okręgowej Izby Radców 
Prawnych odbyło się spotkanie Klubu Seniora. Przy uroczo zastawionym słodko-
ściami i owocami stole nie było ani jednego wolnego miejsca! Mimo nie najlep-
szej pogody przybyło bardzo wiele osób, przy czym zdecydowanie więcej pań 
niż panów skłonnych było opuścić ciepłe domowe pielesze.

Te cykliczne spotkania pozwalają na integrację radców 
prawnych 60+ pomiędzy sobą oraz na poznanie in-
nych, ciekawych ludzi. W dzisiejszym spotkaniu wzię-

li udział zaproszeni goście, których było wyjątkowo sporo. 
Byli z nami lekarze z Okręgowej Izby Lekarskiej, z którymi 
spotkania integracyjne naszego Klubu Seniorów stały się 
normalną praktyką klubową. Obecna była także przewod-
nicząca Rzeszowskiej Rady Seniorów pani Barbara Stafiej, 
która zaprezentowała, w nowoczesnej formie elektronicz-
nej prezentacji, kompetencje, program i dokonania organu, 
w którego pracach uczestniczy już drugą kadencję. Zapro-
ponowała integrowanie się naszego Klubu Seniorów i inny-
mi podobnymi klubami, w myśl zasady: w większości siła! 
Okazuje się, że dobrze by było zwiększyć siłę oddziaływania 
środowiska senioralnego w mieście, ponieważ 60 plus to już 
w Rzeszowie 40 tysięcy osób i liczba ta będzie szybko rosnąć 
z naturalnych przyczyn. Seniorzy nie dają się młodszym, są 
aktywni na różnych polach i należy stworzyć im korzystne 
warunki działania! Problemy seniorów nie są jakoś szcze-
gólnie specyficzne w stosunku do innych mieszkańców, ale 

trudno nie zauważyć, że wiek ma swoje prawa i… obcią-
żenia, niestety. To rodzi konieczność zauważenia, że każdy 
wiek ma swoje potrzeby i ograniczenia. Tak jest z dziećmi, 
tak jest z młodzieżą i tak jest z seniorami! Gościem spotkania 
była także poetka pani Barbara Śnieżek, której działalność 
może być inspiracją dla wielu osób w wieku senioralnym.

Te comiesięczne spotkania radców, którzy już zaprze-
stali swojej aktywności zawodowej pokazują, że czują się 
oni mocno związani ze swoim środowiskiem zawodowym, 
a więzi, które powstały w latach ubiegłych po prostu trwa-
ją. Klub Seniora służy także do nawiązywania nowych zna-
jomości. To oczywiste, że istnieje życie PO aktywności za-
wodowej i należy robić wszystko co możliwe, aby było ono 
równie ciekawe i aktywne jak czas, spędzony w towarzy-
stwie ustaw i innych dziwnych przepisów! Na spotkaniu za-
brakło prezesa pana Stanisława Stawarza, któremu życzy-
my szybkiego powrotu do zdrowia. On już dał wiele razy 
przykład, że wiek nie stanowi ograniczenia w aktywności, 
cokolwiek pod tym słowem nie rozumieć. Do następnego 
spotkania w listopadzie! ◾Fot. J. Czartoryska

Fot. J. Czartoryska

r. pr. dr Jolanta Czartoryska
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OKIEM APLIKANTA

STATUS – APLIKANT

W dniu 28 września 2019 roku, o godzinie 11.00 odbyły się egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze 
w całym kraju. Tegoroczny egzamin wstępny, przeprowadzony w okręgu OIRP w Rzeszowie do które-
go przystąpiło 100 absolwentów studiów prawniczych, odbył się w Sali Bankietowej Hotelu Rzeszów. 
Wyniki egzaminu wstępnego udostępnione na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Rzeszowie 30 września 2019 roku wskazują, że pozytywny wynik uzyskało 60 osób zdających, tj. 60% 
wszystkich kandydatów. 

Analiza statystyk udostępnionych przez Okręgową 
Izbę Radców Prawnych dla potrzeb niniejszego ar-
tykułu potwierdza, że jest to najwyższy wynik, jaki 

uzyskiwali kandydaci ubiegający się o  wpis na listę apli-
kantów radcowskich w ciągu ostatnich trzech lat. Podob-
nie analiza wyników egzaminu wstępnego na terenie kraju 
wskazuje, że w tym roku zanotowano najwyższy odsetek 
zdających, którzy dzięki swojej pracy i determinacji uzyska-
li możliwość wpisu na listę aplikantów radcowskich1. 

Poniższa tabela obrazuje zestawienie liczby osób przy-
stępujących do egzaminu wstępnego oraz liczby osób, 
które uzyskały pozytywny wynik z tego egzaminu na prze-
strzeni ostatnich trzech lat przy Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Rzeszowie w porównaniu do zestawienia licz-
by osób ogólnie przystępujących do egzaminu wstępnego 
wraz z liczbą osób, które uzyskały pozytywny wynik z tego 
egzaminu na przestrzeni ostatnich trzech lat przy Okręgo-
wych Izbach Radców Prawnych w Polsce.

Rok

Liczba osób przystępujących  
do egzaminu wstępnego

Liczba osób Odsetek osób Liczba osób Odsetek osób

OIRP w Rzeszowie OIRP w Polsce
które uzyskały pozytywny wynik 
egzaminu przy OIRP w Rzeszowie

które uzyskały pozytywny wynik 
egzaminu przy OIRP w Polsce

2017 123 4286 58 52,8% 2342 54,6%

2018 111 3674 50 45,0% 1911 52,0%

2019 100 3429 60 60,0% 1898 55,4%

Źródło: Opracowanie własne2.

Powyższe statystyki wskazują, że pomimo tego, że 
liczba absolwentów prawa ubiegających się o wpis na li-
stę aplikantów z  roku na rok spada, to pocieszające jest, 
iż w  2019  r. znacznie  – w  porównaniu do roku poprzed-
niego  – wzrosła liczba osób, które otrzymały pozytyw-
ny wynik z  ww. egzaminu.1Biorąc pod uwagę Okręgową 
Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie w tym roku o 10 osób 

1 Komunikat Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie z dnia 30 
września 2019  r., https://www.oirp.rzeszow.pl/aktualnosci/najnow-
sze-aktualnosci/art-1216,informacja-o-liczbie-punktow-uzyskanych-
-przez-zdajacych-egzamin-wstepny-na-aplikacje-radcowska.html 
(dostęp: 11.10.2019 r.). 

(15%) więcej  – w  porównaniu do poprzedniego  – zdało 
egzamin wstępny. Jeżeli chodzi natomiast o  ogólne wy-
niki egzaminu wstępnego w Okręgowych Izbach Radców 
Prawnych w Polsce w 2019 roku – pomimo tego, że w 2019 
roku 13 osób mniej, niż w roku ubiegłym przekroczyło mi-
nimalny prób 100 punktów, który uprawnia ich do uzy-
skania wpisu na listę aplikantów – nie zmienia to faktu, iż 
z perspektywy ostatnich trzech lat jest to najwyższy odse-
tek osób przystępujących do egzaminu, które go zdały. ◾2 

2 Na podstawie danych udostępnionych przez Ministerstwo Sprawie-
dliwości, https://www.gov.pl/ (dostęp: 11.10.2019 r.)

apl. rad. Iwona Kurzydło

https://www.oirp.rzeszow.pl/aktualnosci/najnowsze-aktualnosci/art-1216,informacja-o-liczbie-punktow-uzyskanych-przez-zdajacych-egzamin-wstepny-na-aplikacje-radcowska.html
https://www.oirp.rzeszow.pl/aktualnosci/najnowsze-aktualnosci/art-1216,informacja-o-liczbie-punktow-uzyskanych-przez-zdajacych-egzamin-wstepny-na-aplikacje-radcowska.html
https://www.oirp.rzeszow.pl/aktualnosci/najnowsze-aktualnosci/art-1216,informacja-o-liczbie-punktow-uzyskanych-przez-zdajacych-egzamin-wstepny-na-aplikacje-radcowska.html
https://www.gov.pl/
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NADSZEDŁ CZAS  
ORGANIZOWANIA SAMORZĄDU

FRAGMENT WSPOMNIEŃ MECENASA TADEUSZA FILOCHY,  
ZAMIESZCZONYCH W KSIĄŻCE „SAMORZĄD RADCÓW PRAWNYCH 

NA PODKARPACIU 1983–2008” WYDANEJ W 2008 R.  
STARANIEM OIRP W RZESZOWIE Z OKAZJI 25 LAT ISTNIENIA IZBY

Minister Sprawiedliwości Zarządzeniem z dnia 18 paź-
dziernika 1982 r. (M.P. nr 26 poz. 237) powołał Komi-
tet Organizacyjny Samorządu Radców Prawnych 

(KOSRP), który do czasu wyborów krajowych organów samo-
rządu zawodowego miał uprawnienia Krajowej Rady Radców 
Prawnych.

W  Komitecie, liczącym 49 radców prawnych z  całego 
kraju, ówczesne województwo rzeszowskie reprezento-
wał wskazany przez władze radca prawny Jerzy Draganik.

Uchwałą nr 2 z dnia 10 grudnia 1982 r. Komitet Organi-
zacyjny ustalił obszar działania dla Tymczasowej Rzeszow-
skiej Okręgowej Izby Radców Prawnych, który obejmował 
tereny województw rzeszowskiego, przemyskiego i  kro-
śnieńskiego, a Pełnomocnikiem Komitetu na tym obszarze 
ustanowił radcę prawnego Tadeusza Filochę. Biuro pełno-
mocnika miało siedzibę w Rzeszowie przy ul. Instalatorów 
3 w Rzeszowskiem Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych, 
w którym pełnomocnik zatrudniony był jako radca prawny. 
Pełniąc funkcję pełnomocnika, korzystał też w dużej mierze 
z obsługi administracyjnej tegoż przedsiębiorstwa. 

Informację o  powołaniu Komitetu Organizacyjnego, 
o składzie jego prezydium, o powołaniu Pełnomocnika, o sie-
dzibie jego biura i możliwości kontaktu z nim (dni i godziny 
dyżurów, numery telefonów itp.) zostały podane w Komuni-
kacie nr 1 Pełnomocnika Komitetu Organizacyjnego Samo-
rządu Radców Prawnych z dnia 19 stycznia 1983 r.

Komunikat ten, tak jak i następne, został dostarczony do 
sądów i innych instytucji. Pełnomocnik powiadomił także 
władze wojewódzkie i miejskie oraz prezesów Okręgowego 
Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Okręgowej Komisji 
Arbitrażowej i Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie o utwo-
rzeniu KOSRP w  Warszawie, o  powołaniu pełnomocnika 
Komitetu w  Rzeszowie, przedstawiając zadania samorzą-
du, komitetu i Pełnomocnika. W Wyniku nawiązanych kon-
taktów doszło do szeregu spotkań z kierownictwem tych 
instytucji, podczas których omówiono zasady współpracy.

Komitet Organizacyjny, niezależnie od spraw związa-
nych z  organizacja samorządu, przejął wszelkie sprawy 
radcowskie z wyjątkiem prowadzenia aplikacji. Powołano 
przy Komitecie komisje problemowe, takie jak: organiza-
cyjna, regulaminowa, legislacyjna, kształcenia aplikantów 
i  doskonalenia zawodowego, kontroli zawodowej oraz 
inne. Przy pełnomocniku został powołany zespół radców 
prawnych, który obejmował swoją działalnością zakres 
spraw Komisji Komitetu Organizacyjnego. Tak np. od cza-
su akredytacji Pełnomocnika Komitetu, prezes PAG/OKA 
w Rzeszowie pięciokrotnie występował do Pełnomocnika 
o zaopiniowanie wniosków o wpis na listę radców praw-
nych. Pełnomocnik po zasięgnięciu opinii zespołu radców 
prawnych wydał w stosunku do 7 osób opinie pozytywne, 
a w stosunku do 6 opinie negatywne.

I Krajowy Zjazd Radców Prawnych, 24–25.09.1983 r. Od lewej, górny 
rząd: Bronisław Syguła, Tadeusz Filocha, Ryszard Myśliwiec, Tadeusz 
Lepak, Renata Leszczak, Jerzy Hędrzak, Stanisława Pysz, Jerzy Janus, 

Julian Szymański, Stanisław Dziedzic. Od lewej, dolny rząd: Henryk 
Kula, Adam Cieślak, Jan Jaskółka, Janina Potocka (Florek), Roman 

Rymarowicz, Jolanta Pietrusiak, Roman Smycz, Jan Świerczek, 
Danuta Bylińska, Władysław Kowalski; fot. zbiory OIRP Rzeszów



Nr 3/2019 Nie tylko o prawie 19

HISTORIA ZAWODU

Inny przykład działalności to porozumienie zawar-
te w dniu 12 maja 1983  r. pomiędzy prezesem PAG/OKA 
w Rzeszowie a pełnomocnikiem Komitetu w sprawie usta-
lenia limitu liczby kandydatów na aplikację radcowską. Po 
przeanalizowaniu możliwości naboru kandydatów oraz po-
trzeb kadrowych istniejących w obszarze działania pełno-
mocnika ustanowiono limit 30 aplikantów (z województw 
przemyskiego i krośnieńskiego po 11 osób) i postanowio-
no zakończyć nabór na aplikację do dnia 15 lipca 1983 r.

Zespół opiniował także projekty rozporządzenia Mini-
stra Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych w sprawie dodatkowe-
go wynagrodzenia radców prawnych, w sprawie kodeksu 
etyki zawodu radcy prawnego itp.

Członkowie zespołu radców prawnych, działającego 
przy pełnomocniku KOSRP wywodzili się z Rzeszowskiego 
oddziału Stowarzyszenia Radców Prawnych w Polsce, które 
było jedyną autentyczną, stworzoną oddolnie organizacja 
radcowską działająca w latach 1981 – 1983 i poprzedzającą 
powstanie samorządu zawodowego. Nic więc dziwnego, 
że zaangażowali się także w tworzenie struktury samorzą-
dowej, a prezes oddziału został pełnomocnikiem Komitetu.

Z  osób działających w  Stowarzyszeniu, a  następnie 
w zespole radców prawnych przy Pełnomocniku Komitetu, 
należy wymienić następujące koleżanki i im kolegów rad-
ców prawnych: Barbarę Petruszewicz, Włodzimierza Sar-
nowskiego, Mieczysława Beresia, Annę Czapkę, Ryszarda 
Myśliwca, Stanisława Rajchla i Jerzego Hędrzaka.

Jak już wspomniałem, osobą delegowaną do Komitetu 
przez ówczesne władze wojewódzkie z obszaru wojewódz-
twa rzeszowskiego był radca prawny Jerzy Draganik. Ani 
z Komitetem, ani z Pełnomocnikiem Komitetu, nie podjął 
on żadnej współpracy aż do końca swojej działalności.

Zasadniczym celem organizacyjnym działalności Komi-
tetu i jego Pełnomocnika z okręgu rzeszowskiego było zor-
ganizowanie wyborów do władz Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Rzeszowie. Okręg rzeszowski został podzielony 
na cztery rejony: województwo krośnieńskie, województwo 

przemyskie i dwa rejony w województwie rzeszowskim we-
dług nazwisk radców od litery A do Ł i od M do Ż, z których 
wyłoniono delegatów na zgromadzenie Izby w proporcji: 
1 delegat na 3 radców lub aplikantów radcowskich.

W wyniku wyborów przeprowadzonych według wyżej 
wymienionego klucza, na I  Zgromadzeniu Izby wybrano 
166 delegatów spośród 498 radców prawnych i aplikantów 
radcowskich.

W I Zgromadzeniu Okręgowej Izby  
wzięło udział 107 delegatów 

Z uwagi na obszerny porządek obrad (35 punktów) Pierwsze 
Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w  Rze-
szowie odbyło się w dwóch turach. Pierwsza tura dnia 27 
czerwca 1983 r. w Rzeszowie w sali posiedzeń Ośrodka Do-
skonalenia Kadr Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Kołłątaja 9. 
Podczas pierwszej tury Zgromadzenia wybrano: Dziekana 
Izby – Romana Smycza, szesnastoosobową radę (w dwóch 
turach głosowania) oraz delegatów Izby na I Krajowy Zjazd 
Radców Prawnych.

II tura Zgromadzenia odbyła się w  dniu 6  września 
1983 r. w Rzeszowie w sali kolumnowej Urzędu Wojewódz-
kiego przy ul. Grunwaldzkiej 15. W II turze Zgromadzenie 
wybrało Rzecznika Dyscyplinarnego  – Adama Cieślaka 
(w II turze głosowania), dziewięcioosobowy Sąd Dyscypli-
narny (też dwie tury głosowania) oraz pięcioosobową Ko-
misję Rewizyjną. Wybrano ponadto członka do Krajowej 
Rady Radców Prawnych – został nim Jan Jaskółka (w dru-
giej turze głosowania).

Trzeba zaznaczyć, że Pełnomocnik Komitetu, jak i Komi-
tet, a w późniejszym okresie władze samorządowe startowały 
praktycznie od zera, działając bez dotacji, a więc bez środków 
finansowych, bez zaplecza lokalowego itd., wykorzystując 
swoje osobiste kontakty i życzliwość osób trzecich z rozma-
itych instytucji. Wszystkie te działania, co także należy przy-
pomnieć, odbywały się w atmosferze niekiedy obojętności, 
a  nawet nieprzychylności części środowiska radcowskiego.

Takie głosy jak: „po co nam samorząd, chyba tylko, żeby 
składki płacić” słyszałem często. Wspominam o  tym dla-
tego, aby młodszym koleżankom i kolegom uświadomić, 
że to, co dla nich jest oczywiste, iż dzięki staraniom samo-
rządu zawód radcy prawnego uzyskał należny mu status 
na równi z innymi zawodami prawniczymi (dzięki m.in. ja-
kości kształcenia), czy też to, że systematycznie poszerza 
się zakres usług prawniczych, które mogą być świadczone 
przez radców prawnych w najróżniejszych formach organi-
zacyjnych – to efekt starań niewielkiej grupy ludzi zdeter-
minowanych i pragnących działać pomimo braku szersze-
go wsparcia, pro publico bono.

Dlatego, gdyby mnie ktoś spytał dzisiaj czy warto było 
przed laty podejmować ten trud i angażować się w two-
rzenie samorządu, to odpowiem, że tak, że warto było, bo 
środowisko radcowskie osiągnęło bardzo wiele. ◾

II Krajowy Zjazd Radców Prawnych, 18–20.09.1987 r. Od lewej: 
Bolesław Stöcker, Kazimierz Kowalski, Jerzy Hędrzak, Jan Jaskółka, 

Adam Cieślak, Krystyna Warzocha, Stanisław Dziedzic, Leszek 
Kołodziejczyk, Jerzy Husar, Henryk Kula; fot. zbiory OIRP Rzeszów
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PISARZOM POKĄTNYM  
WSTĘP WZBRONIONY

Jeszcze aplikanckim pacholęciem będąc w oczekiwaniu na jakąś rozprawę po-
cząłem oglądać wiszące na korytarzu rzeszowskiego sądu fotografie wnętrz są-
dowych z początku XX wieku. Na jednym z nich, obrazującym wejście do sądu 
i klatkę schodową, wprawne oko zauważy umieszczony napis na ścianie „Pisa-
rzom pokątnym wstęp wzbroniony”. „Pisarz pokątny”? Brzmi intrygująco. Co to 
za profesja? Na tym etapie domyślałem się, że chodzić może o tak zwanych gra-
santów oferujących usługi prawne bez posiadanych uprawnień. 

Dopiero niedawno przy okazji innej kwerendy wpa-
dło mi w  ręce naukowe opracowanie traktujące 
o  tzw. „pokątniarstwie”, które kompleksowo uzu-

pełniło mi luki w wiedzy odnośnie tego zjawiska. Z lektury 
książki Jakuba i Tomasza Kotlińskich pt. Sądownictwo po-
wszechne w Galicji w latach 1855–1918, wynika, że było to 
więcej niż zjawisko, to była PLAGA. 

Okazuje się, że niemal cały rynek prawniczy w Galicji 
stał pisarzami pokątnymi. Ten kto zaliczył kilka klas szkoły 
ludowej lub hederu i posiadł umiejętność pisania zabierał 
się za udzielanie porad prawnych pisanie pozwów, testa-
mentów oraz aktów kupna nieruchomości a nawet za wy-
stępowanie w roli pełnomocników stron. Czynnościami ta-
kim trudnili się lichwiarze, szynkarze, pisarze gminni, czy 
nawet pracownicy sądów najniższego szczebla. Zachowa-
ne od tamtych czasów statystyki i dokumenty podają, że 
na 200 pism wpływających dziennie do biura podawczego 
niewielkiego sądu, tylko dosłownie kilka było sporządza-
nych przez adwokatów. Podobnie było z aktami sprzedaży 
nieruchomości pomimo tego, że akty takie były wadliwe 
i ostatecznie trzeba było czynności powtarzać przed nota-
riuszem lub sądem. Odrębną dziedzinę w której wykazać 
się mogli pisarze pokątni były tak zwane pyskówki. Tym 
mianem określano sprawy powstałe jako następstwa pobić 
i bójek. Poraża swym rozmiarem skala trudniących się tym 
procederem osób oraz ilość spraw przez nich wywoływa-
na. Zważyć należy, że sądownictwo było naonczas bardziej 
rozproszone i  swoje sądy miały choćby takie ośrodki jak 
Głogów Małopolski, Tyczyn czy Dubiecko. Dziesiątki pism 
wpływających każdego dnia do każdego z nich powodo-
wały olbrzymie obciążenie sprawami i konieczność pracy 
sądów nieraz do późnych godzin wieczornych. Trudno się 
dziwić takiej kreatywności pisarzy pokątnych, gdyż jak po-
dają autorzy wyżej wymienionego dzieła wielu niższych 

Sąd Okręgowy w Rzeszowie, fotografia wnętrz sądowych 
z początku XX wieku

r. pr. Jacek Rudnicki
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urzędników sądowych mogło godnie dorobić do niskiej 
pensji, a najlepsi „pokątniarze” osiągali zarobki równe za-
robkom sędziego średniego szczebla. Niektóre kancelarie 
pisarzy pokątnych pracowały w  domach lub przy okazji 
normalnej pracy szynku. Były jednak i takie ze swoimi lo-
kalami, zatrudniające nawet i kilku pracowników. 

Skala tego procederu na terenie całej Galicji doprowa-
dziła do szeregu niekorzystnych zjawisk. Przeciążenie są-
dów sprawami, które tak naprawdę nie były sprawami – to 
jedno. Odbieranie chleba adwokatom to drugie. Ale naj-
ważniejsza rzecz, to ujemne skutki ekonomiczne owego 
pieniactwa mające wpływ na same strony. Namawianie zu-
bożonych galicyjskich włościan do sporów, do przenosze-
nia ich na forum sądu, czy też sztuczne mnożenie spraw 
skutkowało niejednokrotnie wyzbywaniem się całego ma-
jątku i pogłębiało ich nędzę. 

Widząc ten stan rzeczy władze już na początku drugiej 
połowy XIX wieku zareagowały wprowadzeniem przepi-
sów według których za pisarstwo pokątne można było być 
ukaranym grzywną lub aresztem. Na niewiele się to zdało, 
bo jak wynika z sądowych okólników, statystyk i artykułów 
prasowych ze zjawiskiem tym, z marnym skutkiem walczo-
no przez następne sześćdziesiąt lat Walkę inicjowali adwo-
kaci, samorząd terytorialny, ale przede wszystkim władze 
sądowe. Na przestrzeni lat wydawano szereg instrukcji 
i  okólników, które miały eliminować grasantów z  rynku 
usług prawniczych. Jednym z nich był obowiązek umiesz-
czania w siedzibach sądów na drodze do biur podawczych 
tabliczek, z  których wynikało, że „pisarzom pokątnym 

wstęp jest wzbroniony”. Nakazywano poddawać analizie 
pracownikom sądów wpływające pisma pod względem za-
równo treści jak i charakteru pisma sporządzających. Wpro-
wadzano wymóg zawierania w treści pisma oświadczenia 
formułki „sam ułożyłem”. Rygorowi temu nie były podda-
wane pisma wniesione w języku niemieckim. Na niewiele 
się to zdawało, gdy na rozprawie okazywało się, że wnio-
skodawca nie tylko nie włada językiem niemieckim, ale 
w ogóle jest analfabetą. Kolejnym utrudnieniem dla gra-
santów było wprowadzenie dyżurów w  sądach, podczas 
których zainteresowani mogli składać swe wnioski ustnie 
bezpośrednio do sądu. Sprawy „pyskowe” ograniczano po-
przez wprowadzenie obowiązku stawiania się na komisji 
sądowo-lekarskiej celem dokonania obdukcji i potwierdza-
nia samego faktu naruszenia nietykalności cielesnej jak i jej 
rozmiarów. Walka z  tym procederem miała różne skutki. 
Niekiedy pewne zjawiska na danym terenie udawało się 
ograniczyć lub wyeliminować, ale problem istniał do koń-
ca funkcjonowania monarchii Habsburgów, gdyż jeszcze 
przed wybuchem I wojny światowej procedowano nowe 
przepisy mające uderzyć w grasantów. Samo zjawisko ist-
niało także później, już w czasach II Rzeczpospolitej choć 
pod postacią „biur pisania podań”, natomiast ciężko stwier-
dzić, czy pracowników tychże biur witał w międzywojniu 
równie niegościnny napis na ścianach sądu. 

P.S. Zdjęcia związane z historią sądu wiszą na pierwszym 
piętrze budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie do dziś. 
Jeszcze wiszą… ◾

Sąd Okręgowy w Rzeszowie, fotografia wnętrz sądowych z początku XX wieku
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JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ PISZĄ

„Jak cię widzą, tak cię piszą”. To stare przysłowie znają wszyscy. O tym, jak ważna jest jego wymowa 
świadczy to, że we wszystkich językach świata ma ono swojego odpowiednika. I we wszystkich nacisk 
położony jest na …ubranie, szatę, odzienie. W języku angielskim mowa jest, oryginalnie, o piórach, które 
stanowią o pięknie ptaka. W czeskim – to szaty zdobią człowieka, które w języku polskim już nie są jedno-
znaczną ozdobą istoty ludzkiej. Jeśli zagłębimy się dalej w analizę języków to zobaczymy, że w niemiec-
kim, niderlandzkim i rosyjskim to również odzież jest elementem, który ozdabia, a nawet wręcz tworzy 
człowieka. Wygląda na to, że tylko z polskim rozumieniem znaczenia szat jest inaczej niż w pozostałej 
Europie. A co na to psychologowie?

Okazuje się, że gdy pierwszy raz kogoś widzimy, to 
najpierw zwracamy uwagę na jego ogólny wygląd. 
Pierwszym, co nam się rzuca w oczy, jest jego ubiór. 

Tak jest i nic na to nie poradzimy! To się odbywa poza naszą 
świadomością. Pierwsze sekundy kontaktu (jedni mówią, 
że 4, inni, że 15 – tak czy owak krótko) decydują o naszym 
całościowym stosunku do nowopoznanej osoby i: albo ją 

akceptujemy, albo ją odrzucamy. W obu przypadkach wła-
ściwie nie wiadomo dlaczego tak się dzieje.

W prawie czterdziestoletniej praktyce zawodowej, za-
równo w kancelarii jak i na sali sądowej, przekonałam się, 
że to wszystko jest prawda! Wiem, jakie zachowania wi-
działam i wiem, które mi się podobały, a których nie ak-
ceptowałam. Wiem także, gdzie i kiedy sama popełniłam 

r. pr. dr Jolanta Czartoryska

Fot. creativeart – Freepik.com

http://freepik.com
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błędy, które kosztowały mnie nawet utratę klientów. Cóż, 
praca prawnika, świadczącego usługi doradcze nigdy nie 
należała do łatwych! 

Świat już dawno to zrozumiał! Psychologia i psychoana-
liza oraz wiele książek amerykańskich specjalistów od wize-
runku opracowały wiele teorii, sprawdzonych w praktyce, 
z których wynika, że …jak cię widzą, tak cię piszą! 

Ogromne grupy różnych „macherów” od wizerunku 
publicznego uczą polityków, prawników i inne osoby, wy-
stępujące publicznie, w jaki sposób dobrze się zaprezento-
wać. Ludzie potrzebują wiele godzin pracy nad sobą, aby 
nauczyć się, jak robić dobre wrażenie na innych i  jak się 
zachowywać przed innymi ludźmi, aby osiągnąć założony 
cel. Z tym człowiek się nie rodzi. Tego się trzeba po pro-
stu rzetelnie nauczyć. W naszym zawodzie – podobnie jak 
przepisów prawnych i orzecznictwa!

Od dobrego wyglądu i zachowania może zależeć nasz 
sukces zawodowy i możliwość zarabiania godziwych pienię-
dzy. To jest oczywiste, szczególnie dla tych, którzy popełnili 
nieuświadomione błędy! Oczywiście jest więcej takich za-
wodów, w których wygląd ma pierwszorzędne znaczenie, 
ale nas interesuje nasza sytuacja. A zatem, zastanówmy się: 
czy ma znaczenie jak jest ubrany radca prawny w wydaniu 
zarówno męskim, jak i damskim? czy ma znaczenie jaką ma 
fryzurę i makijaż lub zarost? czy ma znaczenie jaki rozpo-
ściera się wokół niego zapach? Czy wygląd pomieszczenia, 

w którym pracuje radca może mieć lub po prostu ma zna-
czenie dla klienta? Tak, bo… jak cię widzą, tak cię piszą! 

Doświadczenie uczy, że, niestety, nie wszyscy zdają so-
bie z tego sprawę! Od pierwszej chwili ważne jest pozyska-
nie zaufania klienta, który ma powierzyć radcy swoje najin-
tymniejsze problemy, słowem: swój los. W  zależności od 
tego jak zaprezentuje się przyszły doradca, zależy często 
decyzja klienta o tym, czy powierzyć mu sprawę czy też nie!

Obecnie, w  dobie ogromnej konkurencji na rynku, 
może czasami nie wystarczyć fakt, że np. to znajomy lub 
ktoś z rodziny przysłał nam klienta i on nie będzie szukać 
innego obrońcy lub pełnomocnika. Ludzie są obecnie bar-
dzo wymagający (najczęściej od innych, mniej od siebie!) 
i  widząc nieodpowiednio zadbanego radcę pomyślą: jak 
można zaufać komuś, że zadba on na moje sprawy, skoro 
nie umie on zadbać nawet o własny wygląd!? To samo do-
tyczy, oczywiście, kobiet. Sama niejednokrotnie słyszałam 
komentarze klientów, którzy zmienili pełnomocnika, wska-
zując na „dziwny wygląd” lub „dziwne zachowanie” praw-
nika. Zawsze wprawiało mnie to w  zakłopotanie, ale nie 
wiem czy sama nie byłam obiektem takiej sytuacji. To wła-
śnie jest powód wyzwania a priori: nigdy nie dowiemy się 
prawdy o sobie, bo w oczy ludzie takich rzeczy nie mówią. 

Trzeba pamiętać, że ludzie oceniają nieświadomie i kie-
rują się stereotypami prawnika. Te stereotypy przeważnie 
biorą się w  Polsce z  amerykańskich filmów, bo prawni-
ków z innych krajów raczej nie mamy możliwości oglądać 
w  pracy, nawet na filmie. A  prawnicy ci, poza wyjątkami 
specjalnie tak kreowanymi, przy wykonywaniu obowiąz-
ków służbowych, zawsze wyglądają stosownie do wyobra-
żenia o człowieku, mającym budzić zaufanie drugiej osoby: 
staranna fryzura, makijaż, kostium lub garsonka, garnitur, 
krawat, teczka. Czy ktoś widział na filmie amerykańskiego 
prawnika w powyciąganych spodniach lub swetrach, ubra-
nego na sportowo, niewyczyszczonych butach, niepanują-
cego nad mimiką lub gestykulacją? Ja nie! Klienci także nie 
i należy o tym pamiętać! Wiem, że Polska to nie Ameryka, 
ale jesteśmy na dobrej drodze, więc warto brać przykład.

Rzecz nie w tym, aby popadać w przesadę, ale wykonu-
jąc zawód radcy prawnego musimy się liczyć z tym, że ludzie 
postrzegają jego przedstawicieli jako elitę społeczną i  za-
wodową. Tak, tak, nic na to nie poradzimy nawet w czasach, 
gdy rozumienie samego słowa „elita” szybko się zmienia. 
W nauce dyplomacji publicznej, w części dotyczącej proto-
kołu podkreśla się, że lepiej być ubranym zbyt oficjalnie niż 
za swobodnie. Oczywiście, chodzi o sytuację, w której chce 
się wzbudzić zaufanie i poważanie u rozmówcy lub przyszłe-
go kontrahenta. W tym przypadku nie działa „co za dużo, to 
niezdrowo”. Zaszkodzić to może raczej zbyt dużo, bardzo 
modnego w naszych czasach, luzu. Cóż, ludzie bywają wyro-
zumiali dla swoich niestosownych do okoliczności zachowań. 
W przypadku innych, raczej stosowane jest biblijne: „źdźbło 
w oku bliźniego widzisz, a belki w swoim nie dostrzegasz”.

Pamiętajmy: noblesse oblige! Starajmy się nie dawać argu-
mentów krytykom zawodów prawniczych, w tym naszego. ◾Fot. FotografieLink – Pixabay.com

http://Pixabay.com
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HUMOR SAL SĄDOWYCH  
I ANEGDOTY UNIWERSYTECKIE

Leo Belmont (1865–1941) był barwną postacią Warszawy. 
To postać wręcz renesansowa – publicysta, krytyk, poeta, 
powieściopisarz, tłumacz (dokonał znakomitego przekładu 
„Eugeniusza Oniegina”), założyciel Polskiego Towarzystwa 
Esperantystów, wreszcie odważny obrońca w  procesach 
politycznych w Petersburgu i w Warszawie. Słynął z pło-
miennych, krasomówczych wystąpień sądowych, zwłasz-
cza w procesach karnych. Złośliwi twierdzili, iż celem tych 
popisów była nie tyle obrona oskarżonych, co chęć zyska-
nia poklasku. Zdarzyło się pewnego razu, że w toku prze-
wodu sądowego wyszła na jaw oczywista niewinność 
klienta Belmonta. Prokurator cofnął oskarżenie. Cóż zatem 
uczynił Belmont, gdy z rąk wymykała mu się okazja do wy-
głoszenia mowy obrończej? Wyszperał naprędce przepis 
procedury, który pozwalał i w takim przypadku wygłosić 
mowę obrończą. I tak oto, ku rozpaczy prokuratora, sędzie-
go oraz… samego klienta, Belmont z najwyższym zapałem 
i uniesieniem przez dwie godziny bronił… niewinnego. 

Bardzo popularny w Warszawie międzywojennej adwokat 
Maurycy Karniol (1899–1958) słynął z tej właściwości, że 
mówił bardzo powoli i rozwlekle. Na jednej z rozpraw prze-
wodniczący składu sędziowskiego zaczął mecenasa pona-
glać: „Czy nie mógłby pan mecenas mówić nieco szybciej; 
wokandę mamy opóźnioną, strony czekają?” „Wysoki Sąd 
będzie rad, że się nie jąkam” odparł powoli niezrażony 
Karniol.

Rzecz działa się w jednym z powiatowych sądów w Galicji. 
Jako świadek stanął starozakonny. Sędzia zaczyna przesłu-
chanie od personaliów. „Nazwisko świadka?” „Holc” – pada 
odpowiedź. „Imię?”. „Abram”. „Zawód? – indaguje dalej sę-
dzia. „Handełes”. „Miejsce zamieszkania?” pada pytanie. 
„Mościska”, „Wyznanie?” I tu poirytowany świadek „Uj, pa-
nie Sędzio, ja nie wytrzymam. Jeśli ja nazywam się Abram 
Holc, jeśli jestem handełesem i mieszkam w Mościskach, to 
Wysoki Sąd myśli, że jestem kim? Husytą?”

Pewien sędzia, uosobienie kultury osobistej i dobrego wy-
chowania prowadził rozprawę karną w której, jako świad-
kowie, występowały panie uprawiający najstarszy zawód 
świata. Pan sędzia, człowiek elegancki i nader delikatny, miał 
problem, jak tu zapytać świadka o zawód. Zaczyna ostroż-
nie i z zażenowaniem: „Czy pani jest… hmm, czy pani pra-
cuje jako…, czy pani… trudni się na co dzień nierządem?” 
Panienka odpowiada: „Owszem trudnię się, ale nie codzien-
nie, bo z  wyjątkiem dni, w  których knajpa jest zamknięta 
oraz dni, w których mam okres.” Druga panienka również 
wprawia Sąd w zakłopotanie. Tym razem sędzia pyta wprost: 
„Jaki jest zawód świadka?” Świadek zaś kokieteryjnie zapyta-
ła: „Wyuczony czy wykonywany?” Ostatecznie w protokole 
wpisane zostało „Pani lekkich obyczajów”. ◾

Zebrał r. pr. Edward Ochał

Fot. Giammarco Boscaro – Unsplash.com

http://Unsplash.com
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OBROŃCY SĄDOWI

Całe sądownictwo szlacheckie funkcjonowało w sytuacji braku skodyfikowanego prawa. Zwyczajowe 
prawo stanowe uzupełniane kolejnymi statutami władców, przywilejami, konstytucjami sejmowymi sta-
nowiło system, w którym orientacja była bardzo trudna, zaś dla zręcznych prawników, obrońców sądo-
wych zwłaszcza, stwarzało okazję do dowolnej interpretacji, procesowych forteli i wybiegów. Od ich 
obrotności i przebiegłości zależał wynik sporu.

Obrońcy byli jedyną kategorią profesjonalnych praw-
ników, aczkolwiek bez wykształcenia prawnicze-
go. Adwokatura była zawodem. Adwokat nie był 

zaprzysięgany, a więc mógł w interesie klienta bezkarnie 
kłamać i fałszować dowody. Wiedzę prawniczą zdobywa-
no w trakcie praktyki w kancelariach patronów lub w kan-
celariach sądowych. Młodzi adepci, dzisiejsi aplikanci, 
terminowali u  swoich patronów ucząc się zawodu. Tych 
pomocników adwokatów zwano różnie, najczęściej – de-
pendentami, agentami, potocznie natomiast określano 
ich nieco pogardliwie torbiferami (łacińsko-polska zbitka 
słowna), bowiem nosili za patronami torbę z aktami. Tor-
biferzy na ogół nie ze szlachty, byli całkowicie zależni od 
patronów; u nich mieszkali i jadali. Od patronów zależała 
ich kariera. Dependent prowadził kancelarię patrona, pisał 
pozwy i  inne akta. Do jego obowiązków należała znajo-
mość artykułów potrzebnych patronowi na sali sądowej. 
Przed sądem stawał obok patrona. Od dependenta wy-
magano nie tylko dobrej pamięci, ale także mocnej gło-
wy i  sprawnej ręki. Dependent nierzadko musiał stawać 
w obronie patrona, bo o tumulty i burdy w sądach i  try-
bunałach w szlacheckiej Rzeczpospolitej nie było trudno. 
Mając na względzie przyszły awans nie narzekali na trudy 

adwokackiej służby, tym bardziej że i klienci napełniali im 
kieszenie dowodami wdzięczności. 

Na określenie obrońcy sądowego używano różnych 
terminów; adwokatów, mecenasów, patronów, jurystów, 
palestrantów. Ogół prawników nosił nazwę palestry. Ad-
wokatura uchodziła za zawód intratny, stąd kandydatów 
było wielu. Do zawodu tego często przychodziła drobna 
szlachta., czego przykładem był Franciszek Karpiński. Po 
ukończeniu Kolegium Jezuickiego w  Stanisławowie, na-
stępnie studiów na Uniwersytecie Lwowskim z  tytułem 
doktora filozofii i nauk wyzwolonych znając nieźle łacinę 
zaczął karierę jurysty. Mimo sporego powodzenia w zawo-
dzie porzucił go wkrótce i zajął się pisaniem poezji miłosnej 
(nurt sentymentalizmu w liryce polskiej) oraz pieśni naboż-
nych, z czym wszedł do historii literatury polskiej. 

Bywało też, że niezamożny szlachcic chcąc synowi za-
pewnić jakąś przyszłość obierał dlań zawód jurysty nie py-
tając samego zainteresowanego. Na określenie kiepskich 
adwokatów przegrywających w sądzie ukuto pogardliwy 
termin kauzyperda (od łac. causa – sprawa i perdo – tracę) 

Adwokat nie miał dobrej prasy. W literaturze i satyrze sta-
ropolskiej adwokat przedstawiany był zawsze jako przekup-
ny krętacz, człowiek bez czci i wiary a ponadto jako nieuk 
pokrywający brak znajomości prawa górnolotną retoryką 
i słowną kazuistyką. Hetman Tarnowski rzucił nawet złośli-
wy pomysł piętnowania obrońców na równi ze złoczyńca-
mi. Kajetan Węgierski tak opisał adwokata: Patron, szczekacz 
obrzydły, z wyprawną szczęką / Co mu krzywoprzysięstwo każ-
de idzie ręką. Franciszek Zabłocki pisze: Niechaj będzie interes 
mój, nie wiem jak, czysty /…/ bezbożne jurysty z gruntu mi go 
przerobią, wywrócą na nice. Współczesny Rejowi anonimo-
wy autor „Facecji polskich” przytacza zabawną anegdotę 
o wziętym adwokacie, który został zakonnikiem. Mnisi po-
wierzają mu proces sądowy klasztoru. Niestety adwokat–
mnich przegrywa. Na pretensje braciszków zakonnych od-
powiada: Fratres mei, nie śmiem już tak łgać, jako przedtem. 
Najdziecie sobie inszego, co o Boga mało dba. Ta historyjka do-
skonale ilustruje opinię o staropolskiej palestrze. ◾

r. pr. Edward Ochał

Fot. Ruthson Zimmerman – Unsplash.com
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PRAWO JAKO PAJĘCZA SIEĆ

W trzytomowym zbiorze przysłów i aforyzmów Juliana Krzyżanowskiego 
o wdzięcznym tytule „Mądrej głowie dość dwie słowie” pod poz. 366 znajduje-
my paremię „Prawo jako sieć pajęcza” Jako praźródło tego przysłowia wymienia 
się aforyzm rzymski ze zbioru anegdot Maximusa o brzmieniu: Tak pomysło-
wo Anacharsis prawa porównywał do sieci pajęczych. Albowiem jak one chwytają 
stworzenia słabsze, silniejsze zaś przepuszczają, tak w tym więźną mali i biedni, bo-
gaci zaś i możni nie dają się schwytać. Parafrazy antycznego tekstu czynią polscy 
autorzy. M. Rej zbudował nieco inny obraz w dwuwierszu Prawa są równe jako 
pajęczyna / Bąk się przebije, a na muchę wina. W satyrze „ Proteus albo odmie-
niec” paremia ta brzmi: A zwłaszcza gdzie jest prawo jako pajęczyna, sieci targa, 
kto możny, uwiąźnie chudzina.

Przenosząc to przysłowie na grunt temidy staropol-
skiej można zastanowić się czy znajduje ono uzasad-
nienie w praktyce tego sądownictwa. Mówimy o sta-

nowym sądownictwie szlacheckim, bowiem sądownictwa 
miast i duchowieństwa szybko uzyskały odrębność, a chło-
pi podlegali feudalnej jurysdykcji swoich panów. 

Szlacheckie sądownictwo stanowe posługiwało się 
prawem zwyczajowym, które nigdy nie zostało skodyfi-
kowane. Prawo to uzupełniane statutami władców, ko-
lejnymi licznymi przywilejami, konstytucjami sejmowy-
mi utrwaliło się jako niezmiernie skomplikowany system 
prawny, w którym orientacja była bardzo trudna, a nawet 
często – niemożliwa w praktyce. Mimo dosyć powszechnej 

świadomości w  światlejszej części społeczeństwa szla-
checkiego o konieczności opracowania jednolitych praw 
na wzór innych krajów europejskich, gdzie sięgano do tra-
dycji prawa rzymskiego, wszelkie projekty polepszenia 
prawa upadały pod naciskiem zagorzałych przeciwników 
praw „cudzoziemskich” przekonanych o doskonałości swo-
ich praw. 

Uczelnie rodzime nie kształciły prawników-praktyków. 
Sędziego mianował król dożywotnio spośród kandydatów 
zgłaszanych przez sejmiki ziemskie. Nie wymagano żadnych 
kwalifikacji. Kandydat musiał tylko być szlachcicem osia-
dłym w tej ziemi, w której miał sądzić. Sądownictwo szla-
checkie wyjęte w zasadzie spod kontroli państwa, uwikłane 
poprzez system wyboru sędziego w zależności sąsiedzkie, 
majątkowe, podatne zatem na wpływy majętnych dostoj-
ników cierpiało na plagę powszechnego przekupstwa. Brak 
dobrego, jasnego prawa stanowił znakomitą okazję jury-
stom do stosowania procesowych wybiegów, forteli, a po-
nadto nie sprzyjał powstaniu jednolitej praktyki sądowej. 

Resumując, trzeba uznać, iż tytułowy aforyzm ma moc-
ne uzasadnienie w  praktyce sądownictwa szlacheckiego. 
Sąd w staropolskiej satyrze miał bardzo zszarganą opinię. 
Krzysztof Opaliński pisał: Pan rozkazuje prawu, a to podskaki-
wać musi jako potęga każe i jak pan zgra. Franciszek Zabłoc-
ki w  jednej ze  swoich fraszek zwierza się: Wolałbym mieć 
nareszcie z diabłem do czynienia, jak z ludźmi, Panie odpuść, 
prawego sumienia. Trudno oczekiwać, by ta przywara tak 
utrwalona w tradycji naszego sądownictwa miała całkowi-
cie zniknąć. Wciąż mówi się o równych i równiejszych wobec 
prawa. Wciąż też jako niedościgniony ideał można traktować 
wezwanie poety: Niech prawo zawsze prawo znaczy, a spra-
wiedliwość – sprawiedliwość (J.  Tuwim, „Kwiaty polskie”). ◾

r. pr. Edward Ochał

Fot. Hans – Pixabay.com
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