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SZANOWNE KOLEŻANKI  
I SZANOWNI KOLEDZY! 
DRODZY CZYTELNICY!

Przedstawiamy Państwu kolejny numer naszego cza-
sopisma, który wyjątkowo łączy w sobie dwa kwar-
tały z  przełomu roku 2019/2020. Takie połączenie 

związane jest z pewnymi problemami redakcyjnymi, które 
napotkaliśmy początkiem roku jednak jesteśmy przekona-
ni, że zakres zaprezentowanych artykułów oraz zgroma-
dzonych informacji będzie dla Państwa satysfakcjonujący. 

Niewątpliwie przyszło nam wydawać Kwartalnik w trud-
nych czasach, w których lektura książek i czasopism staje 
się pozytywnym oderwaniem od smutnej rzeczywistości. 

Tym bardziej pragniemy Państwu polecić artykuły i  wy-
wiady jakie zgromadziliśmy w tym połączonym wydaniu. 
Szczególnie polecamy artykuł  dr Beaty Bury, Sędzi Sądu 
Rejonowego w  Rzeszowie pt.: „Roszczenia uzupełniają-
ce w przypadku rozwiązania umowy o pracę – zarys pro-
blematyki” oraz wywiad z Prof. dr hab. Kazimierzem Ożo-
giem przeprowadzony przez naszą redakcyjną koleżankę 
r. pr. dr Jolantę Czartoryską. ◾
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SZANOWNE KOLEŻANKI,  
SZANOWNI KOLEDZY,

Ten wstęp do naszego Kwartalnika miał być o czym 
innym. Chciałem w nim podsumować dwa ostatnie 
kwartały (październik – grudzień 2019 oraz styczeń – 

marzec 2020) w  czasie których zorganizowaliśmy wiele 
projektów i przedsięwzięć.

W  momencie, kiedy go piszę, jak co roku powinniśmy 
przygotowywać się do Świąt Wielkiej Nocy. Duchowo i orga-
nizacyjnie. Powinniśmy planować spotkania przy rodzinnym 
stole, a korzystając z przepięknej pogody oddawać się spa-
cerom lub uprawianiu sportów na wolnym powietrzu. Wła-
śnie… Planować… Jak się okazuje, wszelkie plany zostały 
drastycznie i nieoczekiwanie zrewidowane przez Covid-19.

Nie jest jednak moim celem utrwalanie przygnębiającej at-
mosfery, z którą się od kilku tygodni zmagamy. Poza obawami 
o zdrowie najbliższych i własne, troszczymy się o naszą sytu-
ację materialną, w której znaleźliśmy się wskutek nagłego za-
mknięcia kancelarii, zawieszenia pracy sądów, urzędów, wpro-
wadzenia zakazu gromadzenia się i zakazu przemieszczania.

Jestem przekonany, że ten okres próby jest przejściowy. 
To dla nas wszystkich sprawdzian, ale również szansa na 
odbudowanie relacji, zracjonalizowanie wydatków, wyko-
rzystanie danego nam nieoczekiwanie czasu na działania 
samorozwojowe. Bo epidemia kiedyś się skończy, a wte-
dy ci z nas, którzy odnajdą się w zupełnie nowej rzeczywi-
stości i dotrą ze swoją ofertą do potrzebujących pomocy 
prawnej klientów, ci właśnie wyjdą zwycięsko z tych trud-
nych chwil. Oby tak się stało. Tego sobie wszyscy życzmy.

Bardzo trudny czas przeżywają absolwenci III roku apli-
kacji, którym odwołano egzamin radcowski. Oni również 
żyją w niepewności, nie mogąc rozpocząć w pełni zawodo-
wego życia. Musieli przerwać przygotowania do egzaminu, 
niepewni swojego statusu zawodowego, zatrzymani w pół 
drogi… Pamiętajmy również o nich.

W  ciężkiej sytuacji znaleźli się seniorzy, często mając 
trudności komunikacyjne, żyją w  obawie o  własne zdro-
wie, a jednocześnie zdani są wyłącznie na kontakty telefo-
niczne z rodziną i przyjaciółmi. Jeśli znamy kogoś takiego, 
odważmy się i wykonajmy taki telefon. Wiele naszych Ko-
leżanek i Kolegów zgłosiło swoją gotowość bezinteresow-
nej pomocy seniorom i niepełnosprawnym w załatwieniu 
codziennych sprawunków. Bardzo im za to dziękuję!

Radcowie OIRP w Rzeszowie zgłosili się także do niesienia 
pomocy przedsiębiorcom w ramach akcji zainicjowanej przez 

Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przekazaliśmy 
listę wolontariuszy Organizatorom akcji. Zaangażowaliśmy się 
również w zbiórkę środków dla potrzebujących szpitali zakaź-
nych naszego okręgu i medyków tam pracujących. Radcowie 
zawsze potrafią okazać swoje ofiarne serca potrzebującym!

Rada nie zapomina o wymagających wsparcia radcach 
prawnych, którzy w związku z epidemią znaleźli się w cięż-
kiej sytuacji materialnej. W tym celu zwiększyliśmy środki 
finansowe w prowizorium budżetowym w roku bieżącym. 
Niestety, nie możemy dokonać zwolnienia powszechnego 
ze składek członkowskich. Pamiętajmy, że w skład składek 
wchodzi również składka ubezpieczeniowa, którą nasza 
Izba odprowadza do Krajowej Izby Radców Prawnych. Je-
żeli jednak sytuacja kryzysowa będzie się przedłużać, być 
może będzie konieczne uchwalenie nadzwyczajnych regu-
lacji przez Krajową Radę Radców Prawnych.

Paradoksalnie okres epidemii spowodował przyspiesze-
nie wdrożenia w Izbie nadzwyczajnych rozwiązań techno-
logicznych. Uruchomiliśmy szkolenia zdalne dla aplikantów 
wszystkich roczników, a tuż po Świętach rozpoczniemy we-
binaria dla radców prawnych, umożliwiając nam wszystkim 
doskonalenie zawodowe i zdobycie koniecznych punktów 
w kończącym się właśnie okresie szkoleniowym.

Pomimo wielu niedogodności miejmy nadzieję, że powró-
cimy do normalności już za niedługi czas. Nie będzie już tak 
samo, ale będziemy się wzajemnie wspierać i wspólnie poko-
namy te wielkie problemy, z którymi przyszło nam się zmagać. 

Życzę Państwu dużo zdrowia! ◾

Dziekan Rady Bartosz Opaliński 

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie
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III EDYCJA DNI OTWARTYCH OIRP W RZESZOWIE

W dniach od 14 do 18 października 2019 r. w siedzi-
bie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszo-
wie odbyła się III Edycja Dni Otwartych z okazji 

obchodzonego w  całym kraju Tygodnia Mediacji. W  ra-
mach wydarzenia odbył się: Dzień dla Seniorów, Dzień 
edukacji, Dzień o zawodzie radcy prawnego, Dzień media-
cji oraz Dzień o niepełnoprawności.

Podczas Dni Otwartych OIRP w  Rzeszowie odwiedzi-
ło ponad 300 osób w tym między innymi: seniorzy z Jaro-
sławia, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawo-
wych z Rzeszowa, studenci oraz osoby niepełnosprawne 

z  Jarosławia, Przeworska i  Rzeszowa. Podczas przygoto-
wanych z tej okazji wykładów, warsztatów i symulacji nasz 
samorząd miał okazję promować zawód radcy prawnego 
oraz mediację jako alternatywny sposób rozwiązania spo-
rów. Wszyscy chętni mogli zwiedzić Izbę oraz porozma-
wiać z dyżurującymi w tym czasie radcami prawnymi oraz 
mediatorami.

Wydarzenie na taką skalę nie udałoby się, gdyby nie 
wysiłek i zaangażowanie w organizację Dni Otwartych wie-
lu osób – radców prawnych, aplikantów, pracowników na-
szej Izby oraz osób zaproszonych do współpracy. ◾

IV FORUM MŁODYCH RADCÓW PRAWNYCH

W dniach od 11 do 13 października 2019 r. w siedzi-
bie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wro-
cławiu odbyło się IV Forum Młodych Radców 

Prawnych. W Forum wzięło udział ponad 40 młodych rad-
ców prawnych (czyli takich którzy nie ukończyli 35 roku ży-
cia i wykonują zawód nie dłużej niż 4 lata) będących albo 
przedstawicielami poszczególnych Izb, albo osobami wy-
różnionymi w konkursie na najciekawszy projekt w zakre-
sie wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych. 

Okręgową Izbę Radców Prawnych w  Rzeszowie na tym 
wydarzeniu reprezentowali r. pr. Agnieszka Chrostowska-
-Bawoł oraz r. pr. Damian Dawidowicz.

Dla uczestników Forum przewidziano między inny-
mi szkolenie z  kompetencji miękkich podczas którego 
młodzi radcowie mogli dowiedzieć się jak układać do-
bre relacje z  klientami kancelarii oraz debatę z  udzia-
łem przedstawicieli wrocławskiego magistratu dotyczą-
cą współpracy samorządu radcowskiego z  samorządami 

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie

Fot. A. Chrostowska-Bawoł

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie

Fot. A. Chrostowska-Bawoł



Nie tylko o prawie Nr 4/2019–20206

WYDARZENIA

lokalnymi. Najważniejszym, jak co roku, punktem Forum 
były prace jego uczestników w grupach roboczych. Każ-
da z  grup miała za  zadanie przygotować koncepcję roz-
wiązania istotnego dla samorządu problemu. Problemy 
nad którymi pracowali młodzi radcowie prawni skupiały 
się wokół nieuczciwej konkurencji ze strony kancelarii od-
szkodowawczych, promocji zawodu oraz braku zaangażo-
wania młodych radców w prace samorządu.

Forum było także doskonałą okazją do zaprezento-
wania szerszej publiczności serwisu społecznościowego 
dedykowanego radcom prawnym  dostępnego pod ad-
resem http://www.radcy-razem.pl, który powstał z inicja-
tywy Komisji integracji Krajowej Rady Radców Prawnych 
pod czujnym okiem jej przewodniczącego Dziekana Rady 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie Bartosza 
Opalińskiego. ◾

XVI OGÓLNOPOLSKI RAJD BIESZCZADZKI RADCÓW PRAWNYCH –  
BYSTRE 2019

W dniach od 2 do 6 października 2019 r. odbył się 
XVI Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Praw-
nych zorganizowany przez Komisję Integracji Kra-

jowej Rady Radców Prawnych przy współudziale Rady Okrę-
gowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Jak co roku organizatorzy przygotowali bogaty program 
pobytu m.in. przejście na trasie Przełęcz Żebrak–Jaworne–
Wołosań–Hon, Snina–Sninsky Kamen, Stare Sioło–Przełęcz 

Orłowicza–Wysokie Berdo, zwiedzanie Muzeum Budow-
nictwa Ludowego i  Muzeum Zdzisława Beksińskiego w  Sa-
noku. Uczestnicy mieli przyjemność i  okazję poznać trasy 
bieszczadzkich szlaków po stronie polskiej i słowackiej. Zwień-
czeniem wędrówek były wieczory spędzone przy ognisku.

W  Rajdzie uczestniczyło ponad 80  radców prawnych 
z całej Polski. Takie spotkania są doskonałą okazją do inte-
gracji członków samorządu radcowskiego z całej Polski. ◾

WYKŁAD DLA STUDENTÓW PRAWA W RAMACH DNI EDUKACJI PRAWNICZEJ

W dniu 20 listopada 2019 r. w OIRP w Rzeszowie od-
był się wykład pod tytułem „Sztuczna inteligencja 
w pracy Radcy Prawnego” zorganizowany w ra-

mach XXIII Dni Edukacji Prawniczej przez ELSA Rzeszów.
Czym jest sztuczna inteligencja? Co zmieni w  naszej 

pracy? Jaka jest przyszłość radcy prawnego w  związku 
z rozwojem technologii transformacyjnych, big data, ucze-
nia maszynowego, blockchain? Jakie problemy prawne po-
jawiają się w związku z zaprogramowaną inteligencją? Czy 
należy się jej bać? Na te i inne pytania studentów odpowia-
dali Dziekan Rady Bartosz Opaliński i Kierownik szkolenia 
aplikantów Jacek Rudnicki.

Fot. K. Szurek

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie

Fot. K. Szurek

"https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.radcy-razem.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1aQa6uQhLAXL-gCma6EBfg7BrRdpaUUAU87NoH_sFGOFkacC561of-kbU&h=AT0VekckPgKt160VYYpa7aGvNgtKnfgSOG6gNf7XuVYtMNaiaOC6M-bcwv0e-Iqi44FhZC-swVENTGvr1S7K0srOzd_s57WIPY5fvmq6GAL0kD5mxgDgQT6bGoCfP9_TAuPwZIeowDivELH-NttxFDflfwD4KAMHJz7OzBYM1LekcrfMUlhh0dyqz_UiQFeYampzpFENQItv_RmfeGLXNoo-kLFs9WD2lTQIuuK-XaHU1lPq_L2oIgr5mfhe1aeXqY82QJWfc1H_avYsq9146harO4-VkMVdq6v1MIuVrd3UzaBWZJ9nUO4fIZdFlfXd1ygON_3IWJtpFNx6PTlrGNYkxkCr1fXksh9hDGMHbiTCoGj-JVZunqlbgbIytxP44ZsOdtsiZmxrmhOgZF93QWv72KAnljxEtJ__cKDDqGAppDrmCLSLBRyEzsQWAf7TM9E3x9zxfgSY27T0qyCI9Yf_XnC8vbi2EM-m_iiR9XGxCytDSoV2iN32a-6MwoMhpTTufCos62aG0tr_ZQSza__cB-HZv
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Dziś możliwości technologii są do tego stopnia roz-
budowane, że sztuczna inteligencja może być przydatna 
w rozwiązywaniu nieskomplikowanych spraw, w których 
aktywne zaangażowanie prawnika nie jest konieczne. Już 
teraz sztuczna inteligencja wykorzystywana jest przy ana-
lizie tysięcy orzeczeń w kilka lub kilkanaście sekund, we-
ryfikacji kontraktów na potrzeby tzw. due dilligence, za-
wieraniu tzw. smart contracts, czy też predykcji wyroków. 
W przyszłości być może klient odpowiadając na serię pytań 
dotyczących jego faktycznej sytuacji uruchomi mechani-
zmy, w wyniku których system stworzy propozycję pora-
dy prawnej lub – w stosownych przypadkach – zasugeruje 
dalszą konsultację z prawnikiem.

Ważne są dane wyjściowe. To proces poznawczy w wy-
daniu elektronicznym, gdzie opracowany algorytm, metodą 
prób i błędów uczy się tak długo, aż osiągnie satysfakcjonujący 

poziom. Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w naszym 
życiu i nie ma przed tym ucieczki – to my musimy się dosto-
sować. ◾

III EDYCJA AKCJI „PAKA DLA ZWIERZAKA”

W dniach od 22 listopada do 19 grudnia 2020 roku 
w  OIRP w  Rzeszowie była organizowana zbiór-
ka charytatywna dla bezdomnych psów i kotów 

ze schroniska „Kundelek” w Rzeszowie.
Dzięki pomocy naszych Kolegów i Koleżanek udało się 

zebrać zarówno karmę, potrzebne rzeczy (koce, poduszki, 

zabawki itp.), jak również datek finansowy do puszki w kwo-
cie 565,15 zł.

W dniu 20 grudnia 2019 roku wszystkie zebrane przed-
mioty oraz środki finansowe zostały oficjalnie przekaza-
ne przez Koleżanki aplikantki do schroniska „Kundelek” 
w Rzeszowie. ◾

SPOTKANIE OPŁATKOWE  
RADCÓW PRAWNYCH I APLIKANTÓW RADCOWSKICH

W dniu 20 grudnia 2019 r. w siedzibie w siedzibie 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie 
odbyło się jak co roku spotkanie opłatkowe rad-

ców prawnych i aplikantów radcowskich. 
Spotkanie uświetnił wykład dr hab. prof. Uniwersyte-

tu Rzeszowskiego Grzegorza Maronia „O wciąż aktualnej 
doniosłości prawa naturalnego” oraz występ na żywo Alka 
Berkowicza, absolwenta Akademii Muzycznej w Krakowie 

oraz kontrabasisty z Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszo-
wie. 

W trakcie spotkania opłatkowego zorganizowano tak-
że zbiórkę w celu wsparcia finansowego dla Antosia, syna 
radcy prawnego, członka OIRP w Rzeszowie oraz dla radcy 
prawnej Jolanty Sobockiej, którzy z uwagi na stan zdrowia 
przez cały czas pozostają pod opieką lekarzy specjalistów 
oraz wymagają stałej rehabilitacji medycznej. ◾

Fot. J. Wojdyło

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie

Fot. J. Wojdyło
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UROCZYSTE ŚLUBOWANIE  
APLIKANTÓW RADCOWSKICH PIERWSZEGO ROKU

W dniu 2 stycznia 2020 r. w siedzibie OIRP w Rzeszo-
wie Dziekan Rady przyjął ślubowanie od 58 osób 
wpisanych na listę aplikantów radcowskich pro-

wadzoną przez Izbę. Od tego momentu stali się oni pełno-
prawnymi członkami naszego samorządu.

Podczas uroczystości miało miejsce również wręczenie 
pochwał i wyróżnień przyznanych przez Radę Okręgowej 
Izby Radów Prawnych w Rzeszowie aplikantom za zaanga-
żowanie w działalność samorządu radcowskiego w minio-
nym roku 2019. ◾

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWO-KARNAWAŁOWE

11 stycznia 2020 r. w siedzibie Okręgowej Izby Rad-
ców Prawnych w Rzeszowie odbyło się Spotka-
nie Mikołajowo-Karnawałowe zorganizowane dla 

dzieci radców prawnych i aplikantów radcowskich. 
W sobotni poranek 11 stycznia 2020 r. sala wykładowa 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie wyglądała 
inaczej niż zwykle, zamieniła się w salę balową. Pomimo bra-
ku białego śniegu do Izby zawitał Mikołaj w towarzystwie 

elfów. Czas oczekiwania na miłego gościa został wypełniony 
wieloma atrakcjami. Były gry, zabawy i prezentacja uczestni-
ków, podczas której dzieci z dumą przedstawiały przepiękne 
karnawałowe stroje. Na sali nie zabrakło strażaków, policjan-
tów, piratów, księżniczek i innych bajkowych postaci!

Dziękujemy Darczyńcom, Rodzicom, Radcom prawnym 
i  Aplikantom, którzy aktywnie zaangażowali się w  tego-
roczne Spotkanie Mikołajkowe. ◾

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie
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PRÓBNY EGZAMIN ZAWODOWY

25 stycznia 2020 r. w siedzibie Okręgowej Izby Ra-
dów Prawnych w Rzeszowie odbył się „próbny 
egzamin zawodowy” dla ubiegłorocznych ab-

solwentów aplikacji. Była to już IV edycja tego wydarze-
nia organizowanego przez Kierownictwo Szkolenia oraz 

Komisję ds. Aplikacji. Po raz kolejny została również prze-
prowadzona na komputerach, za  pomocą używanego 
w naszej Izbie oprogramowania do kolokwiów.

W tym roku wzięło w niej udział ponad 75 procent apli-
kantów, którzy ukończyli szkolenie w roku 2019. ◾

NOWOROCZNE SPOTKANIE KLUBU SENIORA OIRP W RZESZOWIE

28 stycznia 2020  r. w  siedzibie Okręgowej Izby 
Radów Prawnych w Rzeszowie odbyło się, jak 
co roku, Noworoczne spotkanie Klubu Seniora 

OIRP w Rzeszowie.
Podczas uroczystego obiadu Dziekan Rady Bartosz Opa-

liński poinformował Seniorów o  ogólnej sytuacji w  Izbie 
i planach szkoleniowych na ten rok. Radca prawny Anna 
Nowak członek Prezydium Rady i Przewodnicząca Komisji 
spraw socjalnych, sportu i integracji poinformowała kole-
żanki i kolegów 60+ o możliwościach skorzystania z  róż-
nych form wsparcia przez samorząd, zaś radca prawny Sta-
nisław Stawarz, prezes Klubu Seniora, przekazał Seniorom 
informacje o problemach organizacyjnych Klubu oraz pla-
nach wyjazdowych na ten rok. ◾

II EDYCJA KONKURSU KRASOMÓWCZEGO „ORATOR”

W  dniu 22  lutego 2020  r. w  siedzibie Okręgowej 
Izby Radów Prawnych w Rzeszowie odbył się Fi-
nał II Edycji Konkursu Krasomówczego „ORATOR”. 

Uczestnicy konkursu do swoich wystąpień przygotowy-
wali się w oparciu o znane im wcześniej stany faktyczne 
przedstawione w kazusach z prawa karnego i z prawa cy-
wilnego.

Mowy końcowe oceniło znamienite Jury w składzie: SSR 
Arita Masłowska, SSO Magdalena Kocój, Mariola Łabno- 

-Flaumenhaft, prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, r. pr. Tadeusz 
Filocha oraz Dziekan Rady Bartosz Opaliński. Wystąpienia 
zostały ocenione pod względem poprawności kwalifikacji 
prawnej oraz argumentacji, logiki uzasadnienia, retoryki 
i kultury języka.

Wybór nie był łatwy. Wszyscy aplikanci zaprezentowali 
wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności ora-
torskich. Po długiej naradzie, Jury ogłosiło zwycięzcę Kon-
kursu.

Fot. Archiwum OIRP Rzeszów Fot. Archiwum OIRP Rzeszów

Fot. Archiwum OIRP Rzeszów

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fr.pr%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JbVWI8u7gc5UiRYATpcrNSC579iDd7AuDonHLxMIiYzowQ6gGwp0U9oI&h=AT3yqymKZQK1CuAy3k3BwnAr0Ye_vkBdIsecFViEBlynKElJ7_EV0B0giEreIsILbjMRb_cuthg8Vv_sBSM71CG53USE-XGSzpYncs9ww8V0Jsa-YMzs6PYTJPHM93mEazEJ4HXXv1na7RL9XmhkEhrn44f-oKvTvbYLx5yWXbAIV_v4DKnqKjtGFsH4mgOhFxrDVB-gbdWRdlzX5qHt8ohjuwc9Ud4mRt2Ovoc8TwtHJvkELHblWwySMBSr2XwC6i9DK_yvglKmRYpVjDZ-SACiiKadJGgdh0gl_cJCI8aoEdg3P_EFw-6r0HlZmzP6MkgZ7aK9A-e5uphu9xE6ZlnyFc4sWVo_zpfxIAmVKKOkbqNpQm475F9E8HJEnB9dfXcDrHoCkMi2nG1UIHRamvwOLCNgoEFLpSkGvUu5z5YvTlBB-5Zt4DJzmhXNPnpLESWmQVDLCA1Iu__WkSiY9oo0QHHsdPfFkUjo5DsJ25gmjqxqMrZGM6NxHIWSWCldwosDDbtH3XTp-kFDB3vAoMVSg1XalWGxcHa3zwhC0ecm1IP64xNFZ9DcSKMclFxbjufEJthzcrNV9TQI25ghb23sBFNZnc_g6r-Yb0oI_jTqYx_EwQLUSORYktU-jhVQV1ZruZb6


Nie tylko o prawie Nr 4/2019–202010

WYDARZENIA

Pierwsze miejsce zajął Grzegorz Olewiński (III rok apli-
kacji). Drugie miejsce wywalczyli ex aequo Grzegorz Dep-
tuła (III rok) i Patryk Bialic (II rok), a  trzecie Kamila Kobos 
(I rok). 

Jury przyznało także wyróżnienia aplikantom: Annie Ry-
manowskiej-Osobliwy i  Marcinowi Parys. Cytując aktorkę 

Mariolę Łabno-Flaumenhaft Laureaci II  Konkursu Kraso-
mówczego ORATOR są crème de la crème…

Finaliści otrzymali nagrody w postaci publikacji prawni-
czych oraz vouchery uprawniające do bezpłatnego udzia-
łu w wyjeździe szkoleniowym organizowanym przez OIRP 
w Rzeszowie. ◾

SPOTKANIE „ZOSTAŃ APLIKANTEM RADCOWSKIM NA JEDEN DZIEŃ”

4 marca 2020  r. w  siedzibie Okręgowej Izby Radów 
Prawnych w  Rzeszowie zostało zorganizowane spo-
tkanie ze  studentami prawa w  ramach wydarzenia 

„Zostań aplikantem radcowskim na jeden dzień”. W  jego 
trakcie Członkowie OIRP w Rzeszowie przybliżyli studentom 

informacje związane z zawodem radcy prawnego oraz wia-
domości o aplikacji radcowskiej. Zostały również przepro-
wadzone warsztaty praktyczne z umiejętności sporządza-
nia pism procesowych oraz wybranych zagadnień prawa 
cywilnego. ◾

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie
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WRĘCZENIE STATUETEK „KRYSZTAŁOWE SERCE RADCY PRAWNEGO”

6 marca 2020  r. w  Warszawie odbyło się uroczyste 
wręczenie statuetek członkom samorządu radców 
prawnych, którzy działają pro bono. Tytuł honoro-

wy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” może otrzymać 
radca prawny lub aplikant radcowski, który w 2019 r. wy-
różnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycz-
nych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele 

publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodź-
ców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami. 

Z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie laure-
atem „Kryształowego Serca Radcy Prawnego” została Rad-
ca prawny Agnieszka Chrostowska-Bawoł. Nasza Koleżanka 
została wyróżniona za jej pracę i zaangażowanie w ramach 
zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów. ◾

WDROŻENIE SYSTEMU UMOŻLIWIAJĄCEGO  
SZKOLENIE APLIKANTÓW RADCOWSKICH NA ODLEGŁOŚĆ

27 marca 2020  r. – w  związku z  wprowadzeniem 
stanu epidemii na terenie kraju – Okręgowa Izba 
Radców Prawnych w  Rzeszowie wprowadziła 

system umożliwiający szkolenie aplikantów radcowskich na 

odległość. Kolejne przeprowadzone szkolenia udowodni-
ły, że system działa z  powodzeniem i  zapewnia aplikan-
tom możliwość czynnego udziału w zajęciach pozostając 
w domu. ◾

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie

Fot. J. Rudnicki

Fot. Archiwum KIRP

Fot. M. Wajda
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NASZ JĘZYK TO MY! 
ROZMOWA Z PROF. DR. HAB. KAZIMIERZEM OŻOGIEM

Panie Profesorze, jak się Panu podobał nasz konkurs 
krasomówczy AD 2020?
Jest to konkurs bardzo cenny, bardzo pożądany, ponie-
waż wraca do dawnej tradycji konkursów krasomówczych 
w środowisku prawniczym. To są sprawy od dawna leżące 
na sercu wielu teoretyków prawa i w ogóle językoznaw-
ców, ponieważ, kto jak kto, ale prawnik powinien posługi-
wać się sprawną, mądrą, celną i dobrą polszczyzną.

Proszę się przyznać – czytał Pan ostatnio tekst jakiejś 
ustawy?
Oj, Pani tutaj naciska bardzo czułe, delikatne instrumenty 
świadomości narodowej – przeciętny Polak nie czyta prze-
pisów! Większość, zdecydowana większość, nie czyta żad-
nych ustaw, a potem ludzie mają pretensje nie wiadomo 
do kogo. Tak, ja czytałem ostatnio ustawę o nauce i szkol-
nictwie wyższym, która weszła w życie od 1 października 
ubiegłego roku. Musiałem ją czytać, ponieważ jestem tym 
zawodowo żywotnie zainteresowany.

A dużo Pan zrozumiał z tego, co Pan przeczytał?
Nie, nie zrozumiałem wielu różnych sformułowań, i ja, jako 
profesor, musiałem dociekać co dana fraza, formuła ozna-
cza i jakie ma odniesienia. Błędem podstawowym bardzo 
wielu ustaw jest ich ogromnie hermetyczny język. Dla 
przeciętnego człowieka jest on kompletnie niezrozumia-
ły i dlatego my, Polacy, tych ustaw nie czytamy. W ogóle 
nie mamy serca do czytania jakichkolwiek instrukcji, roz-
porządzeń, nakazów itd., ponieważ one są pisane takim ję-
zykiem, który zupełnie odbiega od języka literackiego czy 
języka potocznego. To jest główny problem.

A czy myśli Pan, że to, iż ludzie nie czytają ustaw wpły-
wa na poziom nie tylko prawnej, ale także ogólnej 
świadomości społeczeństwa?
Tak, dlatego że my jesteśmy jednak, co by tu nie powie-
dzieć, społecznością o bardzo niskiej kulturze prawnej. Je-
śli chodzi o znajomość prawa, jego czytanie, to wypada-
my źle i  jesteśmy często bezradni wobec treści prostych 

Fot. A. Czartoryski
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rozporządzeń, prostych ustaw, czy nawet krótkich nowe-
lizacji prawa. Nie rozumiemy tego, co czytamy, bo mamy 
wielkie, mówiąc potocznie, negatywne zaszłości, zwłasz-
cza pokoleniowe. My prawo zawsze chcieliśmy omijać, sto-
sować dopiero po tym, jak nam ktoś coś poradzi, a nie tak, 
jak powinniśmy: siadamy, czytamy i studiujemy przepisy, 
a potem coś robimy.

Wiem, że Pan Profesor zajmuje się badaniami współ-
czesnej polszczyzny. Czy ma Pan takie słowa, które 
w  ostatnich latach weszły do nowomowy, a  które by 
Pan po prostu chętnie wyrzucił z użycia. Ja, na przy-
kład, mam takie słowo: „destynacja”.
Tak, „destynacja” powinna być wyrzucona, ale o  wiele 
prostsze jest słowo „dedykacja”  – coś jest dedykowane 
czemuś. Dla mnie „dedykacja” to była zawsze piękna fraza, 
zdanie, które wyraża podziw dla czytelnika czy dla autora. 
Coś komuś dedykujemy w książce, dedykujemy, ewentu-
alnie, w jakimś tekście. Natomiast dzisiaj „coś dedykowa-
ne jest czemuś” oznacza, że jest przeznaczone dla kogoś 
bądź czegoś. Wyrzuciłbym też bardzo chętnie słowo „saj-
gon”. To słowo w polszczyźnie codziennej pojawia się, gdy 
ktoś np. dzwoni do kogoś i się usprawiedliwia. Gdy byłem 
przełożonym, moja podwładna mówiła „przepraszam bar-
dzo, nie zrobiłam tego czy owego, ale miałam w domu saj-
gon” lub „miałam sajgon w pracy” itd. – czyli taką bardzo 
trudną sprawę o nadmiarze różnych interwencji, różnych 
nieoczekiwanych zdarzeń. To dzisiaj jest „sajgon”! Oczywi-
ście, wyrzuciłbym bardzo wiele wyrazów wulgarnych czy 
takich które są wieloznaczne. My zajmujemy się badaniem 
współczesnej polszczyzny, która ma ogromnie wiele zmian 
w stosunku do dawnego języka polskiego. 

A jak się Panu Profesorowi podoba, choćby w kontek-
ście języka prawników, język polityków?
Polityka i prawo muszą iść w parze, tak jak język i kultu-
ra. Jedno bez drugiego nie może istnieć dlatego, że każ-
de działanie polityczne musi być oparte na prawie. Mało 
tego, politycy ustanawiają także prawo, ponieważ zgodnie 
z wolą narodu, z wolą suwerena – „suweren” jest teraz bar-
dzo modnym słowem – sejm uchwala, a senat zatwierdza. 
Politycy powinni żyć z prawem w pełnej zgodzie! Uważam, 
że politycy często, mimo że stanowią prawo, nie znają tego 
prawa. Nie umieją według tego prawa postępować w tym 
sensie, że czytają ustawy bądź nie czytają ustaw i, w koń-
cu, nie wiedzą o co chodzi w głosowaniach! Niemożliwe 
jest, żeby wszystko przeczytać, wszak to całe sztaby pracu-
ją nad tym. Ale powinna być większa świadomość prawna 
u polityków. 

Czy zastanawiał się Pan Profesor nad tym co musiałoby 
się stać, żeby udało się przywrócić wyższą kulturę ję-
zyka? Na pewno oboje zdajemy sobie sprawę, że z kul-
turą języka dnia codziennego i nie tylko w tym zakre-
sie, jest u nas, delikatnie mówiąc, nie najlepiej.
Ja od wielu lat bardzo pracuję nad kulturą języka, nad kul-
turą słowa. Dla mnie kultura języka to nie tylko popraw-
ność stylistyczna, artykulacyjna czy w ogóle poprawność 
językowa, a więc używanie poprawnych form językowych. 
Dla mnie kultura języka to ważność języka dla każdego ro-
dzaju komunikacji, której my się poddajemy. Wiadomo, 
że człowiek jest istotą społeczną i musi się z innymi ludź-
mi komunikować, a  głównie komunikujemy się przez ję-
zyk. Komunikujemy się w rodzinie, w grupie zawodowej, 
w narodzie, w grupie pasjonatów, w grupie regionalnej… 

Fot. A. Czartoryski
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Po prostu język jest nieodzowny dla każdego typu komu-
nikacji. 

Hmmm… od czego by tu zacząć? Myślę, że od wielkiej 
ogólnonarodowej debaty nad językiem jako wartością. 
Tak, bo język jest wartością! My dostrzegamy język wtedy, 
gdy jest popsuty. Tak jak powietrze – wtedy, kiedy go bra-
kuje, gdy go nie mamy, dostrzegamy, jak ono jest ważne. 

Ja ciągle mówię studentom i doktorantom, że język jest 
tak ważny dla życia psychicznego człowieka, dla mojego 
wnętrza, dla mojego „ja”, jak powietrze, światło i woda dla 
życia fizycznego. Po prostu język jest nieodzowny dla na-
szego życia i zdrowia psychicznego. 

Znamy badania i doświadczenia, że ludzie pozbawie-
ni możliwości kontaktu z drugim człowiekiem przez język, 
po prostu wariowali, tracili zmysły! A więc, najpierw ogól-
nonarodowa debata, ukazująca język jako wartość. Język 
jest ogromną wartością, która mnie realizuje, stwarza moje 
poznanie świata, bo od pewnego momentu życia, głównie 
przez język poznajemy świat. Język jest kategorią estetycz-
ną, jest naszym zachwytem nad światem. Język przekazu-
je nas drugiemu człowiekowi. Język pozwala nam działać 
w grupie. Tak, to jest najdoskonalszy instrument działania 
w grupie. Język jest ważny dla każdego narodu jako naj-
bardziej ożywcza tkanka jego kultury. To naprawdę coś 
niezwykłego! Po prostu o tym musimy mówić! Trochę za-
czynamy, bo mamy już ustanowiony Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego, który był niedawno (21 lutego). 
Ten dzień zwraca nasza uwagę na język. Ale to ciągle jest 
za mało. 

Szkoła powinna zmieniać nastawienie do języka, ponie-
waż w szkole język jest pokazywany jako system bardzo 
trudnych gramatycznych zależności. Owszem, musimy je 
pojąć, ale dla mnie język jest tą substancją, tą esencją czło-
wieka, która go tworzy, tworzy grupę i w efekcie, tworzy 
naród.

Jak Pan, jako językoznawca ocenia używanie herme-
tycznej terminologii w  różnych dziedzinach nauki, 
a  nawet codziennego życia. Dzieje się to w  taki spo-
sób, że gdy człowiek nie jest fachowcem w danej dzie-
dzinie i czyta jakąś treść, to po prostu nic nie rozumie! 
Jakby do szkoły nigdy nie chodził! Ostatnio znalazłam 
się w takiej sytuacji, że czytałam tekst z zakresu polo-
nistyki (nie prawa) i nic nie rozumiałam. W końcu ktoś 
mi powiedział, że to jest taka terminologia i ja nie mu-
szę z tego nic zrozumieć. 
I  to jest właśnie błędne mniemanie! To jest także ślepa 
uliczka rozwoju humanistyki, a nawet rozwoju cywilizacji. 
Specjalizacje czy różnego rodzaju wąskie problemy huma-
nistyczne poszły tak daleko, że rozwijane są już tylko przez 
specjalistów. Podobnie jest z prawem. Przecież mamy nie-
chęć do studiowania różnych przepisów prawnych wła-
śnie ze względu na terminologię! To jest terminologia spe-
cjalistyczna, to jest terminologia, która wymaga słownika 
specjalistycznego. W  tej sprawie powinna mieć miejsce 

ogromna praca środowiska prawniczego (i innych środo-
wisk także), które każdą terminologię powinny nam uprzy-
stępniać. Z czego wynikają te wielkie, toczące się wokół, 
spory o interpretację prawa? No właśnie z odmiennego ro-
zumienia semantyki terminów. A z kolei w definicji terminu 
mówimy, że „termin” to jest jednoznaczne określenie frag-
mentu rzeczywistości! Ja zawsze jako językoznawca by-
łem „nastroszony” w stosunku do tego różnego rozumie-
nia prostych terminów. Różna interpretacja prawa – np. na 
tej samej podstawie prawnej można kogoś wybronić, ale 
można też kogoś skazać. Mam wrażenie, że dość często 
interpretacja prawa to swoista żonglerka słowna. Bardzo 
hermetyczna dla zwykłego człowieka. Tutaj odniesieniem 
powinien być język potoczny, który wszystko tłumaczy 
prosto, zwyczajnie, zdroworozsądkowo.

Czyli doszliśmy do tego, że gdybyśmy wszyscy pamię-
tali o tym, że w Biblii jest napisane „Na początku było 
słowo”, to ułatwiłoby nam to rozumienie języka, siebie 
nawzajem i świata?
To bardzo ciekawe przypomnienie… Ale słowo także jest 
tym, co po nas pozostanie, jeśli w ogóle ktoś będzie o nas 
mówić. Mam nadzieję, że inni będą mówili dobrze, zgodnie 
z obyczajami. Tak, po człowieku zostaje słowo, wspomnie-
nie… Natomiast w tym przypomnieniu jest także mistycz-
ne rozumienie języka. Język jest urządzeniem niemalże mi-
stycznym. 

Ta mistyczność języka występuje głównie w tekstach 
biblijnych czy sakralnych. Ale dla mnie mistyczność czy sa-
kralność języka to także teksty poetyckie –zastanawianie 
się nad słowem, kiedy słowo dziwi się słowu, kiedy słowo 
w nieoczekiwanych skojarzeniach jest kreatorem nowej ja-
kości widzenia świata. A więc, tworzy nową jakość bycia 
w świecie! Dla mnie, im więcej mam lat, im bardziej staję 
się profesorem pracującym nad słowem, słowo jest czymś 
fascynującym i samo w sobie jest rzeczą cenną. Słowo nie 
powinno uderzać w drugiego człowieka – słowo powin-
no budować wspólnotę, powinno tę wspólnotę tworzyć, 
wzbogacać więzi, a zwłaszcza, powinno mnie – jako oso-
bę – przekazywać drugiemu człowiekowi. 

Czyli trzymajmy się tego, że” chodzi o  to, aby język 
giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”. I, oczy-
wiście, myślmy tylko dobrze!
O, tak! Starajmy się, aby nasze myślenie było pozytywne, 
ponieważ myślenie jest „ubierane” w słowa, myślenie opie-
ra się na języku i na tym, co jest w nas, na tym, co sobie 
układamy w głowie i nosimy w sercu. Pamiętajmy, że my-
ślimy głównie przy pomocy fraz językowych – tak jak Wit-
tgenstein powiedział: Granice mojego języka wyznaczają 
granice mojego świata. 

Bardzo dziękuję za rozmowę. ◾

Rozmawiała: r. pr. dr Jolanta Czartoryska
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ROSZCZENIA UZUPEŁNIAJĄCE  
W PRZYPADKU ROZWIĄZANIA UMOWY  

O PRACĘ – ZARYS PROBLEMATYKI

Uwzględnienie przez sąd pracy roszczeń wynikających z wadliwego wypowiedzenia (podobnie nie-
zwłocznego rozwiązania umowy o pracę) może nie wyrównywać całości szkody poniesionej przez pra-
cownika w związku z dokonaniem tej czynności. Pracownik może dochodzić jej rekompensaty, np. wy-
równania utraconych dochodów (z różnych źródeł) bądź też innych korzyści, jakich został pozbawiony, 
względnie żądać usunięcia ujemnych następstw zachowania pracodawcy, przyjmując, że roszczenia prze-
widziane w Kodeksie pracy nie zrekompensowały w pełni tych następstw, nie wykluczając tych niewy-
miernych, np. strat wizerunkowych. 

Pozytywne rozstrzygnięcie tej kwestii generuje dalsze 
pytania: m.in. o aksjologię, jak również o źródło wska-
zanej odpowiedzialności, tj. czy wadliwe rozwiązanie 

umowy stanowi czyn niedozwolony czy też narusza zobo-
wiązanie umowne123. 

Wprowadzenie

Tematyka niniejszego opracowania dotyczy zasad docho-
dzenia odszkodowań realnych w relacji do limitowanych 
Kodeksem pracy.

Na wstępie należy przypomnieć, że Kodeks pracy4 prze-
widuje zamknięty katalog roszczeń przysługujących pra-
cownikowi w  razie nieuzasadnionego lub niezgodnego 
z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę 
(art. 45 i n. oraz art. 56 i n. k.p.). Są to roszczenia alternatyw-
ne (przemienne): o przywrócenie do pracy (uznanie wypo-
wiedzenia za bezskuteczne) albo o odszkodowanie. Wybór 
pomiędzy tymi roszczeniami należy do pracownika i  jest 
wiążący w tym znaczeniu, że jeżeli pracownik żąda przy-
wrócenia do pracy, to pracodawca – w przypadku ustalenia 

1 Dr  Beata Bury  – Sędzia Sądu Rejonowego w  Rzeszowie orzekający 
w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz wykładowca Kra-
jowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autorka kilkudziesięciu pu-
blikacji z zakresu prawa pracy.

2 Niniejsze opracowanie nawiązuje do artykułu Dopuszczalność docho-
dzenia przez pracownika roszczeń uzupełniających w przypadku rozwią-
zania umowy o pracę, który został opublikowany w „Radca Prawny. Ze-
szyty Naukowe” 2019, nr 2 (19), s. 33 i n.

3 Zagadnienie to, z  uwagi na jego doniosłość, wymaga odrębnego 
omówienia.

4 Ustawa z 26.6.1974 r. – Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 – t.j., dalej: „k.p.”

wadliwości rozwiązania umowy o pracę – nie może uwol-
nić się od odpowiedzialności, wypłacając odszkodowa-
nie5. Wybór przez pracownika roszczenia o przywrócenie 
do pracy nie wiąże natomiast bezwzględnie sądu, gdyż 
prawo materialne (art. 45 § 2 i art. 56 § 2 k.p.) w powiąza-
niu z prawem procesowym (art. 8 k.p. w związku z art. 4771 
k.p.c.6) pozwalają sądowi na zasądzenie – w pewnych przy-
padkach – odszkodowania w miejsce (pomimo) dochodzo-
nego przez pracownika przywrócenia do pracy (w istocie 
wbrew żądaniu). Trybunał Konstytucyjny7 oraz Sąd Naj-
wyższy8 początkowo stały na stanowisku, że roszczenia te 
stanowią jednorazową kompensatę bezprawia pracodaw-
cy, co wykluczało dochodzenie innych (dalszych) roszczeń. 
Istotnym przełomem w tej materii było orzeczenie Trybu-
nału Konstytucyjnego z  27.11.2007  r.9, w  którym stwier-
dzono, że art. 58 k.p. w związku z art. 300 k.p., rozumiany 
w ten sposób, że wyłącza dochodzenie innych, niż określo-
ne w art. 58 k.p., roszczeń odszkodowawczych, związanych 
z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 
Konstytucji10. Ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego do-
tyczył zatem oceny zgodności z Konstytucją tylko art. 58 
k.p. i  możliwości dochodzenia przez pracownika innych 

5 Zob. W.  Sanetra (w): J.  Iwulski, W.  Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, 
Warszawa 2011, s. 368.

6 Ustawa z  17.11.1964  r. Kodeks postępowania cywilnego  – Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1460, dalej: „k.p.c.”.

7 Zob. m.in. wyrok z 18 października 2005 r., SK 48/03, OTK-A 2005, nr 9, 
poz. 101.

8 Por. wyrok SN z 6.7.2011 r., II PK 12/11, MoPr 2011, nr 12, s. 654.
9 SK 18/05, OTK-A 2007, nr 10, poz. 128.

10 Konstytucja RP z 2.4.1997 r. – Dz.U. nr 78, poz. 483.
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roszczeń odszkodowawczych związanych z bezprawnym 
rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę bez wy-
powiedzenia. Po wydaniu tego wyroku, w orzecznictwie 
i literaturze prawa pracy11, zaczęto dopuszczać możliwość 
domagania się przez pracownika zasądzenia od pracodaw-
cy odszkodowania uzupełniającego na podstawie art. 415 
k.c. w związku z art. 300 k.p. i uznano przy tym, że nie ma 
znaczenia, czy pracownik został przywrócony do pracy 
i przyznano mu wynagrodzenie za czas pozostawania bez 
pracy, czy też zasądzono na jego rzecz odszkodowanie na 
podstawie art. 58 k.p., tj. które z roszczeń alternatywnych 
zostało uwzględnione12.

Wyjściowo, w kontekście omawianej problematyki, na-
leży również zauważyć, że pracodawca, rozwiązując sto-
sunek pracy, zwłaszcza w drodze wypowiedzenia, nie ma 
na celu wyrządzenia pracownikowi szkody, chce go po 
prostu zwolnić z  pracy, tj. pozbawić zatrudnienia13, reali-
zując własny interes, a podstawą tego mogą być okoliczno-
ści leżące zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. 

11 Aprobująco do tezy wyroku TK odnieśli się m.in.: K. Jaśkowski, Wpływ 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2007 r. na odpowie-
dzialność pracodawcy za rozwiązanie umowy o pracę, PiZS 2009, nr 2, 
s. 2; T. Liszcz, Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec 
pracownika, cz. 1, PiZS 2008, nr 12, s. 2 i A. Musiała, Glosa do wyroku TK 
z dnia 27 listopada 2007 r., SK 18/05, PiP 2008, z. 12, s. 126. Krytyczne sta-
nowisko zaprezentowali: K. Gonera, Zmiany w orzekaniu odszkodowa-
nia za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy z pracownikiem, Sł. Pr. 
2010, nr 1, s. 10 i n.; M. Raczkowski, Kilka uwag o cywilnej odpowiedzial-
ności odszkodowawczej pracodawcy, PiZS 2009, nr 4, s. 6 i W. Sanetra, 
Odszkodowanie „cywilne” za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę – czyli 
o poglądach nadal godnych uwagi [w:] Problemy zatrudnienia we współ-
czesnym ustroju pracy. Księga jubileuszowa na 55-lecie pracy naukowej 
i dydaktycznej Profesora Włodzimierza Piotrowskiego, (red. Z. Niedbała, 
M. Skąpski), Poznań 2009, s. 171.

12 Szerzej B. Bury, Dopuszczalność dochodzenia…, s. 40–41.
13 Zob. A. Sobczyk, Wolność pracy i władza, Warszawa 2015, s. 172 i 177.

Na ogół nie ma zatem zamiaru podjęcia czynności nie-
zgodnej z prawem, a tym bardziej – spowodowania jakie-
goś uszczerbku po stronie pracownika. Z  tego względu, 
odpowiedzialność pracodawcy za  wypowiedzenie umo-
wy o pracę z naruszeniem przepisów o rozwiązaniu umów 
w tym trybie nie jest oparta na zasadzie winy, a stanowi od-
powiedzialność za samą bezprawność. Analogiczne zało-
żenie, jednak z większą ostrożnością i rezerwą, przyświeca 
niezwłocznemu rozwiązaniu stosunku pracy.

Specyfika roszczeń uzupełniających

Jak już wspomniano, rozwiązanie stosunku pracy może 
spowodować rozmaite konsekwencje w  różnych sferach 
życia pracownika. Oprócz oczywiście utraty zatrudnie-
nia może nastąpić zakończenie innego zatrudnienia lub 
funkcji powiązanych ze stosunkiem pracy, np. rozwiązanie 
drugiego stosunku pracy zawartego z innym pracodawcą, 
wypowiedzenie umowy kredytowej z powodu utraty zdol-
ności kredytowej, utrata członkostwa w jakiejś organizacji, 
pozbawienie prawa do wcześniejszej emerytury czy też 
utraconych korzyści wynikających z  pozbawienia prawa 
do ponownego zatrudnienia na podstawie art. 9 ustawy 
z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywa-
nia z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedoty-
czących pracowników14, mogą w końcu powstać straty wi-
zerunkowe, nie wykluczając naruszenia dóbr osobistych15 
bądź też następstwa w sferze stanu zdrowia pracownika, 
napięcia psychiczne, obniżenie samooceny (godności) oraz 

14 Dz.U. z 2018 r., poz. 1969.
15 Zob. wyrok SN z 16.11.2000 r., I PKN 537/00, OSNP 2002, nr 11, poz. 269. 

z glosą H. Szewczyk, PiP 2003 nr 4, s. 126–129.

Fot. Darwinek – Wikipedia.pl

http://Wikipedia.pl
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sposobu postrzegania przez otoczenie, w  szczególno-
ści współpracowników (dobre imię) itp. Ogólnie, można 
wskazać na pewne skutki materialne (wymierne), jak i nie-
materialne – w istocie niemierzalne, określane jako krzyw-
da moralna16. Szczególnie istotne wydaje się postrzeganie 
rozwiązania umowy o  pracę z  perspektywy naruszenia 
dóbr osobistych pracownika.

Dla potrzeb dalszych rozważań należy zasygnalizować 
następujące kwestie. 

Pierwsza dotyczy tego, że przy limitowanych roszcze-
niach wynikających z innych przepisów prawa pracy – co 
do zasady – przyjęto założenie istnienia pewnych granic 
odpowiedzialności pracodawcy17 nawet przy niezgodnym 
z prawem rozwiązaniu stosunku pracy, a  limitacja ta jest 
zakodowana w przepisach Kodeksu pracy. Taka dyferen-
cjacja i  modyfikacja roszczeń pracowniczych w  prawie 
pracy – w odróżnieniu od cywilnoprawnej zasady pełne-
go odszkodowania – została oparta na racjonalnym kom-
promisie partnerów społecznych, godzącym usprawiedli-
wione interesy pracownika i  pracodawcy. Dopuszczenie 
cywilnoprawnej zasady pełnej odpowiedzialności odszko-
dowawczej pracodawcy, w miejsce zasady ograniczonego 
odszkodowania, podważałoby sens obowiązywania tego 
rodzaju autonomicznych rozwiązań prawa pracy. Z pew-
ną ostrożnością i dystansem należy jednak podchodzić do 
twierdzeń, że prawie każdy pracownik czuje się pokrzyw-
dzony utratą zatrudnienia wskutek skorzystania przez pra-
codawcę z prawa do rozwiązania umowy o pracę, a co mia-
łoby rodzić a limine prawo do roszczeń uzupełniających. 

Po drugie, niezgodność z prawem (bezprawność) roz-
wiązania umowy o  pracę przez pracodawcę pracownik 
może wykazać wyłącznie przez powództwo przewidzia-
ne w  Kodeksie pracy (o  uznanie wypowiedzenia za  bez-
skuteczne, przywrócenie do pracy lub odszkodowa-
nie), wniesione z  zachowaniem odpowiedniego terminu 
(art. 264 k.p.). Bez wytoczenia takiego powództwa pracow-
nik w żadnym innym postępowaniu nie może powoływać 
się na bezprawność rozwiązania umowy o  pracę, w  tym 
jako na przesłankę roszczeń odszkodowawczych przewi-
dzianych w Kodeksie cywilnym.

Ostatnia kwestia pozwala na wyprowadzenie wnio-
sku, w świetle dotychczasowego dorobku judykatury, że 
w przypadku dochodzenia roszczeń uzupełniających, za-
sadnicze znaczenie ma zastosowany tryb rozwiązania sto-
sunku pracy ze wskazaniem, że roszczenia te są z reguły łą-
czone z natychmiastowym rozwiązaniem stosunku pracy, 
z  pominięciem wypowiedzenia. Następczo powstaje ko-
lejne pytanie o przyczyny takiego różnicowania. Zdaniem 
autorki, owo zróżnicowanie jest nieuprawnione, z tym, że 
kwestia ta wymaga odrębnej analizy18.

16 B. Bury, Dopuszczalność dochodzenia…, s. 36–37.
17 Zob. wyroki TK z: 2.6.2003  r., SK 34/01, OTK-A  2003, nr  6, poz.  48 

i 18.10.2005 r., SK 48/03, OTK-A 2005, nr 9, poz. 101.
18 B. Bury, Dopuszczalność dochodzenia…, s. 37–38.

Problematyka dochodzenia roszczeń  
uzupełniających od pracownika

Końcowo należy także rozważyć kwestię potencjalnego pra-
wa pracodawcy do roszczeń uzupełniających w sytuacji, gdy 
to pracownik rozwiązał umowę o pracę na podstawie art. 55 
§ 11 k.p. Zgodnie z art. 611 i art. 612 k.p., pracodawcy, z którym 
pracownik bezzasadnie rozwiązał umowę w trybie art. 55 
§ 11 k.p., przysługuje prawo do odszkodowania. Konstrukcyj-
nie odszkodowanie to jest zbliżone do świadczenia, którego 
może dochodzić pracownik, odwołujący się od rozwiązania 
umowy o pracę przez pracodawcę, a pod innymi względa-
mi do odszkodowania, którego może dochodzić pracownik 
rozwiązawszy umowę na podstawie art. 55 § 11 k.p. Jedyną 
przesłanką, której wystąpienie musi wykazać pracodawca 
dochodzący tego roszczenia, jest bezzasadność natychmia-
stowego rozwiązania umowy przez pracownika. Odszkodo-
wanie przysługuje niezależnie od tego, czy pracodawca po-
niósł jakąkolwiek szkodę, ale jednocześnie wyczerpuje jego 
roszczenia z  tytułu ewentualnie poniesionej szkody. Wy-
kluczone jest zatem dochodzenie roszczeń odszkodowaw-
czych uzupełniających na podstawie przepisów prawa cy-
wilnego. Jest to zatem sytuacja odwrotna niż w przypadku 
roszczeń pracownika19.

Podsumowanie

Powyższe rozważania prowadzą do następujących konstatacji:
 ◾ dopiero w przypadku uwzględnienia roszczeń pra-

cownika uregulowanych w Kodeksie pracy, może on 
skutecznie zgłaszać roszczenia uzupełniające mają-
ce oparcie w przepisach Kodeksu cywilnego;

 ◾ pozbawienie pracownika możliwości dochodzenia 
na gruncie prawa cywilnego naprawienia wyrządzo-
nej mu przez pracodawcę szkody stawiałoby pracow-
nika w gorszej sytuacji niż każdego innego uczestni-
ka obrotu prawnego, mającego prawo do pełnego 
naprawienia szkody i podważałoby ochronną funkcję 
prawa pracy;

 ◾ istnieje dopuszczalność domagania się pełnej rekom-
pensaty wszystkich poniesionych szkód majątkowych 
i niemajątkowych, bez jakichkolwiek ograniczeń poza 
tymi, które wyraźnie przewiduje prawo cywilne;

 ◾ pracodawca, na zasadzie analogii, nie może sku-
tecznie zgłaszać roszczeń uzupełniających skiero-
wanych przeciwko pracownikowi.

W niniejszym opracowaniu dokonano jedynie zasygna-
lizowania istotnych zagadnień związanych z  dochodze-
niem przez pracownika roszczeń uzupełniających opartych 
na rozwiązaniu umowy o pracę. Ich bliższa analiza wykracza 
poza jego ramy i wymagałaby odrębnego omówienia. ◾

19 B. Bury, M. Nawrocki, Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa 
pracy, Kraków 2019, s. 292–293.
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MEDIACJA A PODZIAŁ MAJĄTKU  
DOROBKOWEGO MAŁŻONKÓW 

W TEORII I W PRAKTYCE

Podział majątku dorobkowego małżonków jest jedną z najbardziej częstych spraw, rozpatrywanych przez 
sądy powszechne. Dokonując podziału majątku czy to na etapie rozwodu, czy już po jego zakończeniu, 
strony muszą liczyć się nie tylko z długością trwania procesu ale również z konsekwencjami finansowymi, 
które się z tym wiążą. Już same opłaty sądowe czy koszty opinii biegłych oscylują w kwocie kilku tysięcy 
złotych. 

Bardzo często wyjściem z takiej sytuacji jest skorzysta-
nie z mediacji. Daje ona bowiem szansę na szybsze 
zakończenie sporu pomiędzy stronami ale również 

wypracowanie satysfakcjonującego rozwiązania, bez po-
noszenia dużych kosztów. Niniejsze opracowanie ma na 
celu przybliżyć czytelnikowi nieco szerzej omawianą ma-
terię a także pogląd dotyczący skuteczności ugody zawar-
tej przed mediatorem i zatwierdzonej przez sąd.

1. Podział majątku dorobkowego – kiedy?

Podziału majątku dorobkowego można dokonać:
a) przed sądem orzekającym rozwód:

Ten sposób wynika z literalnego brzmienia art. 58 § 3 
KRO i polega na tym, że na wniosek jednego z małżon-
ków sąd może w  wyroku orzekającym rozwód doko-
nać podziału majątku wspólnego. Należy tutaj jednak 
pamiętać, że w/w  przepis ma charakter fakultatywny 
tzn. sąd nie ma obowiązku dzielić majątku rozwodzą-
cych się małżonków. Natomiast w przypadku gdy sąd 
decyduje się dokonać podziału bierze pod uwagę jesz-
cze jedną przesłankę wskazaną w tym przepisie przez 
ustawodawcę (oprócz samego złożenia wniosku stro-
ny), mianowicie brak nadmiernej zwłoki w postępowa-
niu rozwodowym. 

b)  w postępowaniu nieprocesowym przed Sądem Rejono-
wym:
Podstawę takiego rozwiązania umożliwiają przepisy KPC, 
dokładniej rzecz ujmując art. 567 § 3 w zw. z art. 680 – 
689 KPC. Tego typu rozwiązanie może zainicjować każ-
dy z byłych małżonków po prawomocnym wyroku roz-
wodowym. W  tym przypadku należy złożyć wniosek 

o podział majątku wspólnego do sądu miejsca położenia 
majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego 
z małżonków (a nie przez rozwód) ww. wniosek kieruje-
my do sądu spadku na co wskazuje art. 566 KPC.

Może zdarzyć się również tak, że jedna lub obie stro-
ny wnoszą o ustalenie nierównych udziałów w mająt-
ku co powoduje po stronie sądu obligatoryjny obowią-
zek rozstrzygnąć o takim żądaniu strony/stron a także 
o tym jakie wydatki, nakłady i  inne świadczenia z ma-
jątku wspólnego na rzecz majątku osobistego (bądź 
odwrotnie) podlegają zwrotowi. Zasadą jest bowiem, 
że po ustaniu wspólności ustawowej wspólność ta sta-
je się współwłasnością w częściach ułamkowych na co 
wskazuje art. 46 KRO. W związku z tym z chwilą ustania 
wspólności małżonkowie mają równe udziały w mająt-
ku bez względu na to w jakim stopniu każde z nich przy-
czyniło się do powstania majątku wspólnego. Wyjątek 
od powyższej reguły wskazuje art.  43 §  2 KRO, który 
umożliwia każdemu z małżonków żądanie ustalenia nie-
równych udziałów uwzględniając stopień w jakim każdy 
z małżonków przyczynił się do powstania majątku. Usta-
wodawca jednak wskazuje, że by wystąpić z takim żąda-
niem strona musi wykazać istnienie dwóch przesłanek:

 ◾ to że jeden z  małżonków nie przyczyniał się 
w równym stopniu do powstania majątku 

 ◾ oraz ważne powody.
Powyższe przesłanki muszą ponadto zaistnieć łącz-

nie co w praktyce oznacza, że niespełnienie którejkol-
wiek z nich powoduje, że nierówne udziały nie zostaną 
ustalone.

c) przed notariuszem:
Ten sposób odnosi się do sytuacji gdy strony nie są po roz-
wodzie jednak chcą dokonać intercyzy tzw. umownego 

apl. rad. mediator Damian Wojdyła
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ustanowienia rozdzielności majątkowej. Polega to na 
sporządzeniu aktu notarialnego, który będzie obejmo-
wał dwie umowy a  mianowicie: o  ustanowieniu roz-
dzielności majątkowej jak i umowę o podział majątku. 
Oczywiście aktem notarialnym strony mogą również 
podzielić już sam majątek po rozwodzie.

d) na podstawie mediacji wszczętej na wniosek jednej 
ze stron (tzw. mediacja prywatna):
W tym przypadku po prawomocnym wyroku rozwodo-
wym strona (bądź strony) składa wniosek o przeprowa-
dzenie mediacji do wybranego mediatora. Następnie 
mediator przesyła do drugiej ze stron zaproszenie do 
udziału w mediacji i po wyrażeniu przez każdą ze stron 
zgody na mediację zostaje podpisana umowa o media-
cję – dająca podstawę do prowadzenia mediacji i wy-
znaczania posiedzeń mediacyjnych.

Zarówno przy podziale majątku dorobkowego czy to przed 
sądem orzekającym rozwód czy w postępowaniu nieproce-
sowym sąd będzie musiał zawsze ustalić:

 ◾ jakie składniki majątkowe wchodzą w skład majątku 
wspólnego,

 ◾ wspomniane już nakłady i wydatki poczynione z ma-
jątku wspólnego na majątek osobisty a także z mająt-
ku osobistego na majątek wspólny,

 ◾ udziały małżonków w majątku wspólnym,
 ◾ wartość majątku i jego stan na dzień ustania wspól-

ności ustawowej,
 ◾ oraz w jaki sposób dojdzie do podziału majątku.

2. Sposób podziału majątku –  
jak można to zrobić?

Odpowiadając sobie na tak postawione pytanie należy za-
cząć od tego, że zarówno kodeks postępowania cywilnego 
jak i prawo materialne to jest kodeks cywilny oraz kodeks 
rodzinny i  opiekuńczy nie zawierają wyraźnej odrębnej 
regulacji dotyczącej podziału majątku wspólnego. Wręcz 
przeciwnie z literalnego brzmienia art. 46 KRO wynika, że 
w sprawach nieuregulowanych dotyczących ustawowego 
ustroju majątkowego należy stosować odpowiednio prze-
pisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku. 
Należy jednak przy tym pamiętać, że użyty przysłówek 
„odpowiednio” ma kluczowe znaczenie co do całej treści 
przepisu bowiem należy stosować przepisy art.  1035 KC 
i następne wyłącznie te których nie unormowały przepisy 
KRO a nie jakby się mogło wydawać wszystkie. Jednocze-
śnie art. 1035 KC znów odsyła do odpowiedniego stosowa-
nia przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych 
to jest do art. 210 i nast. KC. Takie odesłania przepisów po-
wodują niejako w konsekwencji iż możemy wyróżnić trzy 
sposoby podziału majątku, mianowicie:

1. podział fizyczny rzeczy wynikający z  art.  211 KC 
(tutaj jednak należy pamiętać o  wyjątkach tzn. 

podział rzeczy wspólnej nie jest możliwy jeżeli był-
by sprzeczny:

 ◾ z przepisami ustawy,
 ◾ ze  społeczno-gospodarczym przeznaczeniem 

rzeczy,
 ◾ albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy 

lub znaczne zmniejszenie jej wartości.
2. przyznanie rzeczy jednemu ze  współwłaścicieli 

z obowiązkiem spłaty pozostałych (art. 212 § 1 KC)
3. sprzedaż rzeczy (sprzedaż dotyczy tylko tych skład-

ników majątkowych, które nie chce żadne z małżon-
ków). 

Sprzedaż rzeczy uregulowana została w  art.  625 KPC, 
zgodnie z którym w postanowieniu zarządzającym sprzedaż 
rzeczy należących do współwłaścicieli sąd bądź rozstrzygnie 
o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli, bądź też tyl-
ko zarządzi sprzedaż, odkładając rozstrzygnięcie o wzajem-
nych roszczeniach współwłaścicieli oraz o  podziale sumy 
uzyskanej ze sprzedaży do czasu jej przeprowadzenia. Po-
siłkując się orzecznictwem w tym zakresie co do powołane-
go przepisu, sąd na podstawie własnego uznania, a stosow-
nie do okoliczności sprawy (przy uwzględnieniu zawiłości 
rozpoznawanej sprawy), wydaje jedno tylko postanowienie 
zarządzające sprzedaż rzeczy, jednocześnie rozstrzygające 
o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli, bądź w pierw-
szym postanowieniu ogranicza się wyłącznie do zarządze-
nia sprzedaży, a  następne postanowienie rozstrzygające 
o  wzajemnych roszczeniach i  o  podziale sumy uzyskanej 
ze sprzedaży wydaje dopiero po przeprowadzeniu tej sprze-
daży (w takim przypadku przyjąć należy, że postępowanie 
o zniesienie współwłasności, po uprawomocnieniu się po-
stanowienia zarządzającego sprzedaż, ulega zawieszeniu na 
podstawie art. 177 § 1 pkt 1 w zw. z art. 13 § 2 KPC.1

3. Może mediacja?

Wskazując w  punkcie 1  rozważań kiedy można dokonać 
podziału majątku dorobkowego wykazano cztery jego od-
rębne metody. Należy podkreślić że mediacja może się to-
czyć w każdej z trzech pierwszych metod, bowiem zarów-
no w trakcie procesu rozwodowego jak i składając wniosek 
o podział bądź też sporządzając akt notarialny może wy-
stąpić między stronami spór jaki składnik majątku przy-
padnie każdej ze stron. 

Podkreślenia wstępnie tylko wymaga fakt, że już na eta-
pie formułowania pozwu o rozwód – powód jak i we wnio-
sku o  podział majątku wnioskodawca jest zobligowany 
w trybie art. 187 § 1 pkt 3 KPC poinformować sąd czy zo-
stała podjęta próba mediacji lub innego pozasądowego 

1 Orzeczenie SN z  dnia 16  lutego 1954  r., II C 1455/53, PiP 1954, z.  6, 
s. 110; por. także uchwała SN z dnia 5 czerwca 1991 r., III CZP 45/91, 
LEX nr 9059; uchwała SN z dnia 12 kwietnia 1995 r., III CZP 35/95, OSNC 
1995, nr  7–8, poz.  110; postanowienie SN z  dnia 10  grudnia 1997  r., 
III CKN 288/97, LEX nr 50514).
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sposobu rozwiązania sporu a w przypadku jego braku wy-
jaśnienia przyczyn ich niepodjęcia. 

W związku z tym strona już na samym początku ma moż-
liwość skorzystania z mediacji. Możliwość taka pojawia się 
również na etapie procesu gdy strony są w trakcie rozpra-
wy rozwodowej, ponieważ sąd może skierować strony do 
mediacji na każdym etapie postępowania. Zwłaszcza przy 
rozwodzie jeżeli są spełnione przesłanki z art. 58 § 3 KRO, 
które omówiono w pkt 1 a) skierowanie do mediacji wydaje 
się zasadne. Strony mają bowiem możliwość uzgodnienia 
samego podziału majątku, sporządzenia jego planu zawie-
rając ugodę przed mediatorem. Tak poczynione postano-
wienia zawarte w ugodzie ułatwiają sądowi dokonanie po-
działu majątku zgodnie z ustaleniami wypracowanymi przez 
same strony, ponadto skraca to również czas postępowania.

Podobnie mediacja dotycząca podziału majątku dorob-
kowego wygląda gdy sprawa toczy się w  postępowaniu 
nieprocesowym, zainicjowana czy to zgodnym wnioskiem 
stron o  podział czy wnioskiem jednej ze  stron. W  takim 
przypadku również sąd może skierować strony do mediacji 
celem wypracowania przez strony wspólnego rozwiązania.

Ostatni ze sposobów dotyczący prowadzenia mediacji 
na wniosek jednej ze stron, choć z pozoru łatwy może nie-
kiedy przysporzyć stronom pewnych trudności bez facho-
wej wiedzy mediatora w tym zakresie. Sytuacja jest prosta 
gdy w  skład majątku dorobkowego małżonków wcho-
dzą rzeczy ruchome, którymi zgodnie z art. 45 KC są tylko 
przedmioty materialne. W takim przypadku strony ustalają 
podział majątku i dokonują sporządzenia ugody przed me-
diatorem, która po zatwierdzeniu przez sąd ma moc praw-
ną ugody zawartej przed sądem.

Należy jednak wskazać iż wyróżnia się rzeczy ruchome 
i nieruchome przy czym do tych pierwszych możemy za-
liczyć np. samochód, obraz, meble, sprzęty RTV czy AGD 
itp., natomiast nieruchomości możemy podzielić na:

1) nieruchomości gruntowe – czyli części powierzchni 
ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności 
(grunty) w tym nieruchomości rolne np. grunty rol-
ne, grunty leśne,

2) nieruchomości budynkowe – czyli budynki trwale 
z gruntem związane lub części takich budynków, je-
żeli na mocy przepisów szczególnych stanowią od-
rębny od gruntu przedmiot własności,

3) nieruchomości lokalowe2.
Przykładowo gdy w skład majątku dorobkowego wcho-

dzi: nieruchomość gruntowa zabudowana domem jedno-
rodzinnym, spółdzielcze własnościowe prawo do loka-
lu, środki pieniężne ulokowane na rachunku bankowym 
w kwocie 100 000,00 zł i samochód marki BMW to zawarcie 
ugody przed mediatorem i zatwierdzenie jej przed sądem 
przy takich składnikach majątkowych będzie nieskutecz-
ne. Precyzując należy wskazać że art. 18315 § 1 i § 2 KPC są 

2 Kodeks cywilny. Komentarz, red.  E. Gniewek, P. Machnikowski, Warsza-
wa 2017, s. 104–107.

wewnętrznie ze sobą sprzeczne. Z jednej bowiem strony 
ustawodawca wskazuje, że ugoda zawarta przed mediato-
rem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugo-
dy zawartej przed sądem by w § 2 tego samego przepisu 
wskazać iż przepis § 1 nie uchybia przepisom o szczegól-
nej formie czynności prawnej. W praktyce oznacza to, że 
zatwierdzona przez sąd ugoda zawarta przed mediatorem 
gdzie strony np. dokonają podziału majątku następująco:

a) Strony dokonują podziału majątku dorobkowego 
w  ten sposób, iż majątek w  postaci nieruchomości 
gruntowej zabudowanej wskazanej w § 1 Ugody po-
stanawiają przyznać na wyłączną własność Annie Ko-
walskiej;

b) Anna Kowalska zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 
Jana Kowalskiego kwoty 200.000,00 zł (słownie: dwie-
ście tysięcy złotych 00/100) tytułem spłaty za przeka-
zanie jej na własność nieruchomości wskazanej w § 1 
Ugody, w terminie do 15.01.2019 r.

nie wywoła skutków prawnych tzn. Sąd Rejonowy Wydział 
Ksiąg Wieczystych nie wpisze Anny Kowalskiej jako właści-
ciela mieszkania.

Dobrym przykładem powyższego zagadnienia są orze-
czenia sądów zapadłe na kanwie podobnego do opisywa-
nego wyżej stanu faktycznego. Wnioskodawca po prawo-
mocnym orzeczeniu rozwodu i zawarciu z byłą małżonką 
ugody przed mediatorem co do przeniesienia na jego 
rzecz nieruchomości X złożył wniosek o  wpis do księ-
gi wieczystej wnosząc o  wpisanie siebie jako jedynego 
właściciela nieruchomości X położonej w miejscowości L. 
Nieruchomość zgodnie z  treścią księgi wieczystej objęta 
była współwłasnością łączną w  ramach ustroju małżeń-
skiej wspólności ustawowej. Wnioskodawca powoływał 
się we  wniosku na prawomocny wyrok rozwodowy oraz 
na ugodę zawartą przed mediatorem z  treści której wy-
nikało, że prawo własności przedmiotowej nieruchomości 
miało zostać przyznane na własność jemu. Ugoda ta zo-
stała postanowieniem Sądu Rejonowego zatwierdzona 
w całości. Przedmiotowy wniosek został jednak oddalony 
w uzasadnieniu zaś sąd wskazał że ugoda zawarta przed 
mediatorem nie jest tożsama z ugodą zawartą przed są-
dem w zakresie skutków prawnych wynikających z ugody, 
jeżeli do powstania skutków prawnych na zasadach ogól-
nych niezbędne jest zachowanie formy szczególnej. Sąd 
Rejonowy podkreślił, że w niniejszej sprawie przedmiotem 
ugody zawartej przed mediatorem był lokal mieszkalny 
stanowiący odrębną nieruchomość. Rozporządzenie taką 
nieruchomością wymaga dla swej ważności zachowania 
formy aktu notarialnego. Sąd podsumowując wskazał, że 
ugoda zawarta przed mediatorem, nawet z nadaną klau-
zulą wykonalności nie może stanowić podstawy wpisu 
w postępowaniu wieczystoksięgowym, albowiem uchybia 
przepisom o szczególnej formie czynności prawnej. Od po-
wyższego postanowienia apelację wniósł wnioskodawca 
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zaskarżając je w  całości zarzucając przy tym naruszenie 
przez sad I  instancji art. 18315 § 1 i 2 KPC. Sąd Okręgowy 
rozpoznając tak sformułowany środek odwoławczy uznał 
apelację za bezzasadną dokonując jej oddalenia. W uza-
sadnieniu sąd wskazał, że lokal którego spór dotyczy sta-
nowił majątek wspólny wnioskodawcy i  jego małżonki – 
natomiast po prawomocnym wyroku rozwodowym łączna 
współwłasność przekształciła się we współwłasność w czę-
ściach ułamkowych. Sąd podkreślił iż majątek wspólny by-
łych małżonków obejmuje m.in. nieruchomość w związku 
z czym na podstawie art. 1037 § 2 KC umowa taka powinna 
zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Dlatego też na 
podstawie art. 73 § 2 KC ugoda zawarta przed mediato-
rem i zatwierdzona przez sąd w zakresie prawa własności 
nieruchomości jest nieważna. Ponadto zasada wynikająca 
z art. 18315 § 1 KPC, że ugoda zawarta przed mediatorem, 
po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody za-
wartej przed sądem nie uchybia przepisom o szczególnej 
formie czynności prawnej jaką niewątpliwie jest art. 1037 
§ 2 KC w zw. z art. 46 KRO. W związku z tym przepisy te 
należy stosować do ugód zawartych przed mediatorem3.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 23 wrze-
śnia 2016 r., sygn. akt I ACa 404/16 (LEX nr 2137014) dotyczą-
cym ważności ugody zawartej przed mediatorem w przed-
miocie naprawienia szkody, na mocy której pozwana miała 
przekazać powodowi swój udział w  nieruchomości rów-
nież wskazał iż „artykuł 18315 § 2 KPC stanowi, że przepis 
z § 1 tej normy nie uchybia przepisom o szczególnej formie 
czynności prawnej – przepis ten nie stanowi więc o niczym 
innym jak o tym, że ugoda zawarta przed mediatorem nie 
posiada mocy równej aktowi notarialnemu. Ponadto jed-
noznacznie podkreślił, że różnicą między ugodą zawartą 
przed sądem, a  zatwierdzoną przez sąd ugodą zawartą 
przed mediatorem jest to, że jedynie ugoda zawarta przed 
sądem ma moc równą aktom notarialnym.” Sąd wskazując 
na słuszność wydanego przez siebie rozstrzygnięcia powo-
łał się na przepisy art. 890 § 1 KC i art. 158 KC zgodnie z któ-
rym umowa darowizny nieruchomości wymaga formy aktu 
notarialnego. Niezachowanie tej formy powoduje nieważ-
ność umowy zgodnie z art. 73 § 2 KC. Tym samym oświad-
czenie pozwanej w którym przekazuje w formie darowizny 
na rzecz powoda udziału w nieruchomości, zamieszczone 
w sporządzonej w zwykłej formie pisemnej ugodzie zawar-
tej przed mediatorem jest zawsze nieważne4.

4. Podsumowanie

Problematyka ugody zawartej przed mediatorem i następ-
nie zatwierdzonej przez sąd skłania do wysunięcia tezy, że 

3 Postanowienie Sądu Okręgowego we  Wrocławiu Wydział II Cywil-
ny Odwoławczy sygn. akt II Ca 689/13 z dnia 18 czerwca 2013 r. (LEX 
nr 1855456)

4 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 września 2016 r. 
sygn. akt I ACa 404/16 (LEX nr 2137014).

zabieg ten nie ma mocy równej szczególnej formie jaką 
jest akt notarialny. Taką moc ma jedynie ugoda zawarta 
bezpośrednio przed sądem. W związku z tym przyjmując 
sprawę do mediacji z zakresu podziału majątku dorobko-
wego stały mediator powinien w pierwszej kolejności usta-
lić pełny skład majątku byłych małżonków. 

Okazać się może, że gdy przedmiotem ugody ma być 
czynność prawna, wobec której prawo wymaga formy 
szczególnej, tym bardziej przeniesienia własności nieru-
chomości, to zawarta przed mediatorem ugoda będzie 
nieskuteczna a  w  postępowaniu wieczysto-księgowym 
klient nie będzie mógł przenieść na siebie prawa wła-
sności nieruchomości. Orzecznictwo i  doktryna stoi na 
ugruntowanym stanowisku, że do przeniesienia własno-
ści nieruchomości konieczne jest dodatkowo zawarcie od-
powiedniej umowy w formie aktu notarialnego. Zawarte 
w art. 18315 § 2 KPC sformułowanie „nie uchybia przepisom 
o formie”, zgodnie z którym ugoda zawarta przed media-
torem musi jeszcze dodatkowo być zawierana w  formie 
szczególnej zawsze wtedy, gdy dla danej czynności praw-
nej wymagają tego przepisy, powoduje znaczne obniże-
nie wartości mediacji jako alternatywnej formy rozwiązy-
wania sporów5. 

W związku z tym mediator chcąc pomóc stronom za-
wrzeć ugodę w takich sytuacjach, powinien informować 
o konieczności zawarcia aktu notarialnego. Zasadne wy-
daje się również zaproponowanie by wypracowana ugo-
da była podstawą do zawarcia ugody przed sądem. Nie 
mniej jednak uzasadnione jest ponadto poinformowanie 
stron, że zatwierdzenie ugody zawartej przed mediato-
rem w sądzie nie będzie wywierało skutku co do przenie-
sienia np. własności nieruchomości czy własności lokalu. 
W związku z tym wskazane jest by przy konstruowaniu tre-
ści ugody zamieścić np. następujący zapis: 

Strony oświadczają iż w związku z tym, że do przeniesienia 
własności nieruchomości wymagana jest forma szczegól-
na – dokonają podziału majątku dorobkowego w sposób 
opisany w niniejszej ugodzie przed notariuszem lub przed 
właściwym sądem.

Takie bowiem zabezpieczenie gwarantuje ze  strony 
mediatora prawidłowe podejście do prowadzenia media-
cji a stronom w sposób przejrzysty dalszy sposób postępo-
wania. Należy jednak wskazać, że wyżej opisany problem 
występuje wyłącznie na podstawie umowy o  mediację, 
czyli w tzw. mediacji prywatnej. Oczywistym jest iż przy 
skierowaniu stron do mediacji przez sąd forma szczególna 
do przeniesienia własności zostaje zachowana ponieważ 
faktycznie ugodę strony podpisują przed sądem a media-
tor wspomaga jedynie wypracowanie satysfakcjonującego 
je rozwiązania. ◾

5 Ugoda zawarta przed mediatorem a ugoda sądowa Dominowska Jo-
anna, PPH 2018/6/37–41 Lex artykuł notka bibliograficzna
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NOWOROCZNE SPOTKANIE  
KLUBU SENIORA OIRP W RZESZOWIE

Nie rozpieszcza nas polityka, pogoda, ceny i emerytury! Ale na szczęście jest 
ktoś/coś co NAS rozpieszcza i wcale się nie przejmuje, że polityka senioralna 
w naszym kraju ciągle nie może wyjść z powijaków. Ten ktoś/coś to Rada Okrę-
gowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, która prawdziwie wspiera działający 
przy niej Klub Seniora. 

Tradycyjnie, jak od wielu lat, radcy prawni, którzy mie-
li już dość swojej ciężkiej pracy i przeszli na emery-
turę, spotkali się, by porozmawiać, pośmiać się, po-

śpiewać kolędy we własnym gronie oraz zastanowić się co 
będą w 2020 roku wspólnie robić. Bo prawda jest taka, że 
nie pracując zawodowo, ani im w głowie bezczynność! Oni 
wcale nie widzą w sobie seniorów, jakich zna się z prze-
szłości. Kiedyś czterdziestolatek był już seniorem. Dzisiaj 
60+ to czas, gdy wreszcie chce się pożyć DLA SIEBIE! Rad-
cy naszej Izby są aktywni  – biorą udział w  szkoleniach, 

w wyjazdach krajowych i zagranicznych i co najważniejsze 
robią to razem, wspólnie! Obecna Rada Izby to ludzie mło-
dzi, którzy – pewnie z racji zawodu, wymagającego dużej 
wyobraźni – nie traktują starszych kolegów jak jakichś re-
liktów przeszłości! I właśnie dzisiaj pokazali, jak łączyć po-
kolenia! 

Klub Seniora, za wsparciem organizacyjnym i finanso-
wym Rady OIRP, urządził obiad, który był naprawdę… roz-
pieszczający! Gorący bulion z kołdunami, pieczyste z su-
rówkami oraz wyjątkowego smaku szarlotka z kawą plus 

r. pr. dr Jolanta Czartoryska

Fot. J. Czartoryska Fot. J. Czartoryska
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soki i woda zrobiły świetny klimat do wspomnień oraz snu-
cia planów na przyszłość. A planów jest rzeczywiście wiele!

Dziekan mec. Bartosz Opaliński (rocznik wcale nie se-
nioralny!) uprzejmie i  w  sympatycznej formie poinfor-
mował starszych Kolegów i  Koleżanki o  ogólnej sytuacji 
w  Izbie i  planach szkoleniowych na ten rok. Dodam, że 
radcy niewykonujący zawodu, nie muszą brać wprawdzie 
udziału w szkoleniach, ale przychodzą i wsłuchują się w to, 
jak bardzo zmieniło się i zmienia prawo oraz dziwią się jak 
trudno się w tym wszystkim połapać! Potem współczują 
serdecznie młodzieży radcowskiej. Cóż robić, oni muszą, 
a ci odpoczywający już radcy cieszą się, że kiedyś prawo 
było stabilniejsze i można było pracować bez Lexa i wie-
lu innych mądrości zawartych w opasłych komentarzach 
książkowych. 

Mec. Anna Nowak (młoda koleżanka tych starszych) 
członek Prezydium Rady i Przewodnicząca Komisji spraw 
socjalnych, sportu i  integracji poinformowała koleżan-
ki i kolegów 60+ o możliwościach skorzystania z różnych 
form wsparcia przez samorząd. To fakt, wsparcie zawsze 
jest mile widziane, a w samorządzie radcowskim – ono po 
prostu funkcjonuje od wielu lat! Mec. Stanisław Stawarz, 
prezes Klubu Seniora, poinformował o  problemach or-
ganizacyjnych Klubu (na szczęście niezbyt wielkich) oraz 
planach wyjazdowych na ten rok. Plany te dokładniej opi-
sał mec. Tadeusz Filocha (młody inaczej w  stosunku do 

Dziekana!), który należy do członków Klubu Seniora i za-
dbał o pełne rozeznanie w możliwościach zobaczenia na-
szego kraju. Propozycje okazały się rzeczywiście bardzo 
interesujące szczególnie dla tych, którzy przez lata pilnu-
jąc przepisów i klientów nie pojechali do Ciechocinka, na 
Warmię, Mazury do… nieodległej Bochni! Będą mogli to 
wreszcie nadrobić! 

Jednak to, co jest w tym wszystkim najbardziej intere-
sujące to szacunek, który radcy okazują sobie we wzajem-
nych kontaktach. Jedną z oznak tegoż jest sam fakt, że na 
spotkanie przybyło sporo osób, w tym poprzedni dziekani 
Izby mec. Roman Smycz, mec. Tomasz Pisuliński i mec. Ma-
rek Skierczyński, który złożył wszystkim zebranym i sobie 
życzenia, aby tradycja koleżeńskich spotkań trwała jak naj-
dłużej. Koleżanki i Koledzy otrzymali trzeci numer Kwartal-
nika „Nie tylko o prawie” wydawanego przez OIRP. Wzbu-
dził spore zainteresowanie, będąc nowinką wydawniczą!

Miło jest popatrzeć na przedstawicieli różnych poko-
leń radców prawnych, którzy przychodzą lub przyjeżdżają 
z odległych miast województwa (np. Sanok, Krosno i Prze-
myśl), aby pobyć kilka godzin razem i…połączyć pokolenia 
prawników, którzy współcześnie wydają się być tak bardzo 
podzieleni. Jednak w naszej Izbie unikamy podziałów, pra-
cujemy nad ich znoszeniem i jak napisałam wyżej, dobrze 
nam idzie! Och, to Podkarpacie! I ja tam byłam, miód i wino 
piłam, a co zobaczyłam, to opowiedziałam! ◾

Fot. J. Czartoryska Fot. J. Czartoryska
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SPOTKANIE KLUBU SENIORA  
OIRP W RZESZOWIE Z KLUBEM SENIORA  

OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

„Te spotkania to nie żadne tam uprawianie polityki senioralnej”. To są spotkania w starym dobrym stylu, 
czyli czas, gdy ludzie ze sobą rozmawiają, śmieją się i są otwarci na nowe doznania i wiedzę. Cóż z tego, 
że praca ZA nimi, skoro całe życie jeszcze PRZED nimi?!

Klub Seniora aktywnego życiowo działający przy 
Okręgowej Radzie Radców Prawnych w  Rzeszowie 
od dawna utrzymuje przyjacielskie i  sympatycz-

ne kontakty z Klubem Seniora Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Rzeszowie. Ponieważ grono to lubi od czasu do czasu 
wspólnie spędzać czas, TŁUSTY CZWARTEK AD 2020 nie 
mógł się odbyć bez kolejnego spotkania.

Okazało się ono słodkie (paluszki lizać!) nie tylko z powo-
du pączków, chrustów i  przyjemnej atmosfery. Motywem 
przewodnim spotkania była MIŁOŚĆ, która zawsze jest inte-
resującym tematem. Ta dzisiejsza, oficjalnie skomentowana, 
była doświadczeniem LEKARKI i PRAWNIKA… ponad STO 
lat temu! Koniec romansu nie był wprawdzie najsłodszy, ale 
gdy on trwał – słodycz się lała i… czekała na dopełnienie 
swego losu! Była to opowieść o uczuciu, jakie połączyło He-
lenę Rosenbach – Deutsch (psychiatrę, światowej sławy psy-
choanalityka i asystentki Z. Freuda) z Hermanem Lieberma-
nem (adwokatem, posłem dwóch kadencji do Parlamentu 
austriackiego, a w II RP posłem na sejm czterech kadencji). 
To była miłość na całe życie, która nie zdarza się wielu. Sło-
wa połączone zostały z prezentacją zdjęć bohaterów i  ich 
listów. Prezentację wygłosiłam osobiście z największą satys-
fakcją. Dla wielu lekarzy i prawników opowieść o tych bo-
haterach pochodzących z Przemyśla była zupełnie niezna-
na, więc przyjęta została z tym większym zaciekawieniem. 

A warto podkreślić, że ta opowieść znalazła swojej miejsce 
w okresie między Walentynkami a Dniem Kobiet! Czyż to nie 
wspaniały czas do opowieści o miłości!? Dojrzali ludzie wie-
dzą, że świat jest pełen niespodzianek i nie tylko w młodości 
mogą zdarzyć się sprawy „o których się filozofom nie śniło”! 
SILVERSI, którzy mogliby już powiedzieć „wystarczy”, nadal 
chcą się czegoś nowego dowiedzieć, bo nigdy nie wiadomo, 
co się może w życiu przydać. Szczególnie, jeśli rzecz dotyczy 
tak delikatnego, a zarazem trudnego tematu, jak MIŁOŚĆ!

Na szczęście czasy, gdy kieliszek nalewki można było 
wypić dopiero po 13-tej dawno odeszły do lamusa, więc 
i tutaj kieliszeczek czegoś zdrowego dla wzmocnienia ser-
ca się znalazło. I teraz już tylko trzeba poczekać na rozwój 
sytuacji i na wielką… miłość! ◾

Fot. A. Czartoryski

Fot. A. Czartoryski

Fot. A. Czartoryski

r. pr. dr J. Czartorsyka
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DZIAŁALNOŚĆ APLIKANTÓW  
NA RZECZ SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH 

OIRP W RZESZOWIE W 2019 R.

Zadania Samorządu Radców prawnych zostały określone w art. 41 ustawy 
z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 2020 poz. 75). Jednym z nich 
jest reprezentowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz ochro-
na ich interesów zawodowych, a także przygotowywanie aplikantów radcow-
skich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz doskonale-
nie zawodowe radców prawnych. Wobec powyższych regulacji Okręgowa Izba 
Radców Prawnych organizuje m.in. liczne szkolenia stacjonarne oraz wyjazdo-
we, prowadzi spotkania, prelekcje, warsztaty nie tylko dla członków samorzą-
du ale dla innych grup społecznych tj. uczniów, studentów, seniorów – co po-
woduje nie tylko wzrost świadomości prawnej społeczeństwa, ale ma na celu 
promocję zawodu Radcy Prawnego w środowisku. 

Z  uwagi na to, iż przynależność radców prawnych 
i aplikantów do Samorządu Radców Prawnych jest 
obowiązkowa aplikanci aplikacji radcowskiej, którą 

odbywają szkolenie przy Okręgowej Izbie Radców Praw-
nych w Rzeszowie od pierwszego dnia aplikacji są zachę-
cani i angażowani do organizacji szeregu inicjatyw podej-
mowanych w  ramach działalności Samorządu. Rok 2019 
również obfitował w liczne wydarzenia o charakterze na-
ukowo-szkoleniowym oraz kulturalno-integracyjnym, przy 
których organizacji pomoc aplikantów była dużym uła-
twieniem.

Pierwszym wydarzeniem integracyjnym w 2019 r. było 
spotkanie mikołajkowo-karnawałowe dla dzieci i  wnu-
ków członków samorządu radcowskiego. Następnie od-
były się szkolenia stacjonarne dotyczące doręczeń i  ter-
minów w procesie cywilnym prowadzone przez Sędziego 
Zbigniewa Miczka. W dniach 18–22 luty 2019 r. w siedzi-
bie OIRP w Rzeszowie odbywały się darmowe porady dla 
osób pokrzywdzonych przestępstwem, które udzielane 
były przez Radców Prawnych i Aplikantów. Kolejną inicja-
tywą z udziałem aplikantów w 2019 r. był Konkurs Kraso-
mówczy ORATOR, w którym aplikanci próbowali swoich 
sił wygłaszając mowy końcowe na sali rozpraw, a oceniani 
byli przez Sędziów Sądów I i II instancji. W duchu sporto-
wej rywalizacji 23 marca 2019 r. odbył się II Turniej w Ko-
szykówce o puchar Dziekana OIRP w Rzeszowie rozegra-
ny pomiędzy czterema drużynami: drużyną Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w  Warszawie, drużyną Prawnicy 

Rzeszów, drużyną Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w  Lublinie oraz drużyną Okręgowej Izby Radców Praw-
nych w Rzeszowie oraz XI Rajd Rowerowy Radców Praw-
nych OIRP w Rzeszowie wzdłuż Wisły pod nazwą „Cud nad 
Wisłą”. 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w siedzibie naszej Izby już po 
raz kolejny odbył się etap okręgowy Ogólnopolskiej Aka-
demii –  Konkursu Wiedzy o Prawie organizowanej przez 
Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Praw-
nych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” skiero-
wany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawo-
wych. Kolejno OIRP w Rzeszowie organizowała cykl szkoleń 
dotyczących nowelizacji KPC, KPK oraz KPA. W dniach od 
14 do 18 października 2019 r. w siedzibie OIRP w Rzeszo-
wie odbyły się Dni Otwarte z okazji obchodzonego w ca-
łym kraju Tygodnia Mediacji. W ramach wydarzenia odbył 
się: Dzień dla Seniorów, Dzień edukacji, Dzień o zawodzie 
radcy prawnego, Dzień mediacji oraz Dzień o  niepełno-
prawności. 

Powyżej zostały opisane tylko niektóre z wydarzeń or-
ganizowanych w 2019 r. przez członków Samorządu Rad-
cowskiego, przy organizacji których czynny udział brali 
aplikanci. W ramach OIRP w Rzeszowie działa również chór, 
tworzony jest Kwartalnik „Nie tylko o prawie”, także każdy 
z aplikantów – jeżeli tylko chce – może realizować swoje 
pasje, dzielić się cenną wiedzą oraz umiejętnościami. Izba 
jest otwarta również na inicjatywy podejmowane przez sa-
mych aplikantów tj. zimowisko oraz coroczny wyjazd „na 

apl. rad. Iwona Kurzydło
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Jawor”, który stał się już tradycją wśród aplikantów, bo-
wiem pozwala łączyć szkolenie z integracją. 

Za działalność na rzecz samorządu OIRP w Rzeszowie 
rybie § 2 uchwały Nr 351/X/17 Rady Okręgowej Izby Rad-
ców Prawnych w Rzeszowie z dnia 20 listopada 2017 r. przy-
znała pochwały i wyróżnienia za zaangażowanie w pracy 
na rzecz samorządu w roku 2019 niżej wymienionym apli-
kantom.

Wyróżnienia

1. Katarzynie Mrozek,
2. Ninie Walczyk,
3. Justynie Wojdyło.

Pochwały

1. Agnieszce Buczek,
2. Mateuszowi Bąkowi,
3. Jagodzie Celek,
4. Piotrowi Dąbrowskiemu,
5. Grzegorzowi Deptule,
6. Katarzynie Folczyk-Mikule,
7. Jowicie Frączek-Kwitkowskiej,

8. Justynie Fryc,
9. Damianowi Janowskiemu,

10. Konradowi Krupie,
11. Iwonie Kurzydło,
12. Łukaszowi Łozińskiemu,
13. Katarzynie Martko-Mazur,
14. Marcinowi Marcowi,
15. Grzegorzowi Olewińskiemu,
16. Annie Russyan,
17. Marcie Sagan,
18. Mirosławowi Stecko,
19. Katarzynie Szeli,
20. Michałowi Świątek,
21. Aleksandrze Świstak,
22. Pawłowi Urbanowi,
23. Agnieszce Wiciejowskiej,
24. Joannie Wójcik-Atak,
25. Damianowi Wojdyła.

Powyższe pochwały były wręczane podczas uroczyste-
go ślubowania Aplikantów Radcowskich, którzy zdali eg-
zamin wstępny na aplikację i szkolenie odbywać będą od 
stycznia 2020  r. Widok starszych stażem kolegów był na 
pewno dla nich inspiracją do podejmowania własnych ini-
cjatyw i angażowania się w ramach pracy na rzecz Samorzą-
du, którego od momentu ślubowania stali się członkami. ◾

Fot. Archiwum OIRP w RzeszowieFot. Archiwum OIRP w Rzeszowie
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POCZĄTKI SAMORZĄDU RADCOWSKIEGO 
 W OKRĘGU RZESZOWSKIM1

Atmosfera jaka zapanowała w kraju tuż po wydarzeniach z sierpnia 1980 r. sprzy-
jała narodzinom oddolnych inicjatyw samoorganizowania się społeczeństwa 
polskiego. Ta potrzeba autentycznego wyrażania swoich prawdziwych oczeki-
wań i potrzeb oraz nadania im trwałych form prawnych nie ominęła także śro-
dowiska radcowskiego. W tym czasie w Szczecinie powstał związek zawodowy 
radców prawnych, uaktywniły się również – zwłaszcza na szczeblu centralnym 
– radcowie prawni działający w Zrzeszeniu Prawników Polskich.

W Krakowie powstało Stowarzyszenie Radców Praw-
nych w Polsce, a  jego liczne oddziały w różnych 
ośrodkach w kraju, także w Rzeszowie. Głównym 

celem Stowarzyszenia było doprowadzenie wreszcie do 
ustawowego uregulowania zawodu radcy prawnego.1

Tuż po rozpoczęciu działalności Stowarzyszenia jego 
członkowie przystąpili do opracowania projektu ustawy 
o  radcach prawnych. Nic więc dziwnego, że projekt Sto-
warzyszenia był najbardziej zaawansowany i został zaak-
ceptowany przez ZPP, a także stał się wspólnym projektem 
środowisk prawniczych, w  którym powstaniu nie wzięło 
udziału środowisko skupione przy arbitrażu.

Na podkreślenie zasługuje fakt zgodnego działania 
wszystkich radców prawnych zaangażowanych w  tę ini-
cjatywę, z myślą o jak najlepszej efektywności, niezależnie 
od tego, z czyjej strony wyszła dana propozycja.

W tamtych warunkach, naturalnym stał się podział ról 
polegający na tym, że osoby z ZPP będące zbliżone do krę-
gów władzy, zajęły się organizowaniem i forsowaniem pro-
cesu legislacyjnego, natomiast koledzy ze Stowarzyszenia 
stanowili intelektualne zaplecze tego procesu. 

Trzeba przypomnieć w jakich warunkach społeczno-po-
litycznych przyszło nam wówczas działać. Rozpoczynaliśmy 
na fali entuzjazmu „Solidarności”, a kiedy prace były już za-
awansowane, nastał stan wojenny. Nie wiedzieliśmy czy wła-
dze PRL-u, demonstrujące represyjność w czasie stanu ze-
zwolą na kontynuowanie prac, w tym prac legislacyjnych?

Prace te na ich etapie jeszcze przedsejmowym, a także 
prace organizacyjne z tym związane, wymagały częstego 

1 Fragment wspomnień radcy prawnego Tadeusza Filochy, zamieszczo-
nych w książce „Samorząd Radców Prawnych na Podkarpaciu 1983–
2008” wydanej w 2008 r. staraniem OIRP w Rzeszowie z okazji 25 lat 
istnienia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Tadeusz Filocha; fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie

r. pr. Tadeusz Filocha
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spotykania się. A  istniał przecież zakaz spotkań, zjazdów 
i zgromadzeń, który dotyczył również naszego Stowarzy-
szenia.

Musieliśmy jakoś pokonywać te ograniczenia. Jak? Oto 
przykład: na odbycie spotkania wyjazdowego potrzebna 
była zgoda ówczesnych władz, a jeśli uczestnicy mieli zje-
chać się z całego kraju, to zgodę musiało wyrazić samo Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych. Śmieszne? Dzisiaj tak, ale 
wówczas był to poważny problem. Oczywiście można było 
próbować spotykać się bez zezwolenia, a  więc zgodnie 
z oficjalną terminologią „nielegalnie”, tyle, że wówczas nie 
można było liczyć na uznanie jakichkolwiek naszych (czy-
li Stowarzyszenia) argumentów w pracach legislacyjnych. 
Dlatego też, korzystając z prywatnych znajomości kolegi 
Andrzeja Hanusza z Tarnowa, organizowaliśmy konferencję 
w Ośrodku Prokuratury Generalnej w Czchowie, co pozwa-
lało łatwiej uzyskać wymaganą zgodę.

Ówczesna władza w  tym schyłkowym okresie PRL-u, 
była jeszcze na tyle silna, aby zablokować każdą inicjaty-
wę, zwłaszcza ustawodawczą (z czego my zdawaliśmy so-
bie dokładnie sprawę) i jednocześnie czuła się na tyle sła-
ba, że wszędzie szukała legitymizacji, z czego sobie sprawę 
zdawały obie strony.

Dlatego też każda inicjatywa oddolna – była nie strajko-
wa – dla ówczesnych władz, a zwłaszcza tych trzeźwiej my-
ślących jej przedstawicieli była możliwa do zaakceptowania. 
Istniał wszak ośrodek władzy pozostający pod znacznym 
wpływem Państwowego Arbitrażu Gospodarczego, który 
forsował własny projekt ustawy dotyczący radców praw-
nych, będący właściwie kosmetyką uchwały nr 533 Rady Mi-
nistrów. Miał on także swoich zwolenników w ówczesnym 
Sejmie (szczególnie w roboczej podkomisji sejmowej).

Jaką zatem praktykę stosowaliśmy w naszych działaniach 
legislacyjnych? Wyglądało to tak, że przed posiedzeniem ko-
misji należało się zorientować ile jest osób, na których gło-
sy możemy liczyć przy głosowaniu odpowiednich zapisów 
ustawy. Jeśli zwolenników zapisów ustawy środowiskowej 
(omawianej jako projekt poselski) było mniej, należało do-
prowadzić do przerwy umożliwiającej ściągnięcie na gło-
sowanie naszych zwolenników, a nawet postarać się o od-
roczenie posiedzenia Komisji, co kilkakrotnie miało miejsce. 
Oczywiście na posiedzeniach podkomisji równowaga rów-
nież była chwiejna, stąd i głosowane zapisy, nieraz i nam nie 
odpowiadały, czy też nie odpowiadały nam w pełni. Ale dziś 
można stwierdzić, patrząc z perspektywy lat, że jak na tam-
te czasy efekt końcowy naszych działań był całkiem niezły.

W tym miejscu zróbmy obszerną dygresję na temat le-
gislacji.

Dzisiaj u młodszych koleżanek i kolegów może zrodzić 
się pytanie, dlaczego namówił wczas, przed 25  laty, tak 
bardzo zależało na uregulowaniu odmiennym od ówcze-
snych zapisów statusu radcy prawnego i to na uregulowa-
niu ustawowym?

Odpowiedź na drugą część pytania jest bardzo prosta. 
Wszystkie zawody prawnicze miały swoje umocowanie 

w  ustawie, a  jedynie status radcy prawnego był uregu-
lowany Uchwałą nr 533 Rady Ministrów z dn. 13 grudnia 
1961  r. w  sprawie obsługi prawnej przedsiębiorstw pań-
stwowych, zjednoczeń i banków państwowych.

Uchwała, jak z  samej nazwy wynika, kładła nacisk na 
obsługę wymienionych w niej jednostek w § 1 definiując, 
co obsługa obejmuje i w tym funkcjonalnym, a nie zawo-
dowym kontekście wymieniani są radcowie prawni („ob-
sługę prawną przedsiębiorstw wykonują radcowie praw-
ni”  – §  2 ust.  1 Uchwały). To wiązanie radcy prawnego 
z  funkcją, a nie z zawodem nie było przypadkowe i wie-
lokrotnie przewija się w uchwale w określeniach: „osoba 
wykonująca funkcję radcy prawnego”, „jako radca prawny”, 
„pracownik pełniący funkcję radcy prawnego” § 9 ust. 4, 
§ 11 ust. 2 oraz § 14 ust. 1.

Wprawdzie w  §  6 Uchwały podane są kryteria jakie 
musi spełniać osoba będąca kandydatem na radcę praw-
nego, ale już w § 7 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz w § 19 Uchwały prze-
widziane było cały szereg wyjątków dla osób, które mogą 
ubiegać się o wpis na listę radców prawnych bez spełnie-
nia kryteriów określonych w § 6, a też jakichkolwiek innych 
kryteriów.

W  Uchwale brak było usytuowania organizacyjnego 
radcy prawnego. Wielokrotnie występowała w  praktyce 
sytuacja, że radca prawny organizacyjnie podlegał nie-
bezpośrednio dyrektorowi, lecz osobie bardzo często nie 
będącej prawnikiem, a  zajmującej niższe stanowisko ad-
ministracyjne np. kierownika działu organizacyjnego czy 
kadr. Uchwała dotycząca obsługi prawnej nie obejmowała 
m.in. współdzielczości administracji państwowych, stowa-
rzyszeń prowadzących działalność gospodarczą itp.

Oczywiście w Uchwale nie było mowy o samorządności 
radcowskiej, a określenie sposobu prowadzenia listy rad-
ców prawnych oraz odbywania aplikacji arbitrażowej po-
zostawiono Prezesowi Głównej Komisji Arbitrażowej.

Nawiasem mówiąc, wkradł się tu pewien lapsus praw-
ny, gdyż pod jednym pojęciem funkcjonowały dwie różne 
aplikacje: etatowa aplikacja arbitrażowa (na arbitra) koń-
cząca się państwowym egzaminem przed Główną Komisją 
Arbitrażową oraz aplikacja arbitrażowa pozaetatowa koń-
cząca się egzaminem w OKA, czyli de facto aplikacja rad-
cowska.

Zasadniczą zmianę, jaką wprowadziła Ustawa z  dn. 
6 lipca 1982 r. o radcach prawnych jest podmiotowy, a nie 
funkcjonalny status radcy prawnego.

Art. 3 ust. 1 wprowadza zawód radcy prawnego, któ-
ry może wykonywać wyłącznie osoba spełniająca wymogi 
określone Ustawą.

Ustawa mówi także o zasadach etyki zawodowej radcy 
prawnego.

Znacznemu rozszerzeniu ulega przedmiotowy zakres 
obsługi prawnej, obejmujący nie tylko państwowe, ale 
i spółdzielcze jednostki organizacyjne, a także organizacje 
społeczne oraz spółki z udziałem kapitału państwowego, 
spółdzielczego lub organizacji społecznych (art. 4 Ustawy).
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Mocą ustawy tworzy się samorząd radców prawnych, na-
dając osobowość prawną Okręgowym Izbom Radców Praw-
nych i Krajowej Izbie Radców Prawnych (art. 9). Zwierzchni 
nadzór nad samorządem Ustawa oddaje Ministrowi Spra-
wiedliwości (art. 5 ust. 3), przy czym Ustawa ogranicza za-
kres zwierzchniego nadzoru do możliwości zaskarżenia do 
Sądu Najwyższego sprzecznej sprawy Uchwały organu sa-
morządu (art. 47) oraz złożenia rewizji nadzwyczajnej do 
Sądu Najwyższego od prawomocnego orzeczenia dyscy-
plinarnego z powodu rażącego naruszenia prawa lub oczy-
wistej niesłuszności orzeczenia (art. 72) ograniczając czas 
wniesienia rewizji na niekorzyść ukaranego do 6 miesięcy 
(art. 72 ust. 2).

W odniesieniu do wykonywania zawodu Ustawa szcze-
gółowo wylicza, co należy do zadań radcy prawnego (art. 7 
ust. 1 pkt 1–7) i dodatkowo uszczegóławia zadania radcy 
prawnego zatrudnionego w organach administracji pań-
stwowej (Ustawa po raz pierwszy obejmuje swoim zakre-
sem radców prawnych w organach administracji państwo-
wej – art. 7 ust. 2 pkt 1–4 i art. 9).

Ustanowienie przez Ustawę zadań przewidzianych do 
wykonywania przez radców prawnych przy jednoczesnym 
nałożeniu na kierowników jednostek określonych zadań 
np. obowiązku zasięgania opinii prawnej (art. 6) w znacz-
nym stopniu wpłynęły na podniesienie prestiżu zawodu 
radcy prawnego, na podniesieniu świadomości prawnej 
wśród kierownictwa obsługiwanych jednostek. Usytu-
owanie organizacyjne radców prawnych zostało znacznie 
wzmocnione (podległość bezpośrednio kierownikowi jed-
nostki organizacyjnej, praca w komórce, w departamencie, 
którego szefem mógł być tylko radca prawny – art. 8 i 9).

I tu ciekawostka. Kiedy samorząd radcowski objął swo-
im działaniem organy administracji państwowej okazało 
się, że na czele departamentów prawnych niektórych na-
czelnych i centralnych organów administracji stoją rolnicy, 
inżynierowie, budowlańcy, a także ludzie bez wykształce-
nia, którzy znaleźli się tam z nadania ówczesnej władzy.

Z chwilą wejścia w życie ustawy sytuacja ta, acz z opo-
rami, zaczęła systematycznie się zmieniać.

Nie sposób tu wymienić wszystkich nowych rozwią-
zań, które wprowadziła ustawa i dlatego wspomnę tylko 
niektóre z nich takie jak: wymiar zatrudnienia (do 1,5 eta-
tu plus zlecenia), czas pracy (2/5 w siedzibie firmy), zasady 
wynagradzania w  tym koszty zastępstwa procesowego, 
ochrona stosunku pracy (art. 8, 13 i 14), prawo korzystania 
z wolności słowa i pisma przy wykonywaniu czynności za-
wodowych (art. 11 i 12).

W tej pierwotnej ustawie aplikacja radcowska nie zosta-
ła poddana samorządowi radcowskiemu, ale też specjalnie 
nie walczyliśmy o nią, zdając sobie sprawę, jak znacznym 
obciążeniem organizacyjnym i finansowym byłaby ona dla 
dopiero tworzącego się samorządu.

Na zakończenie tych refleksji na temat ustawy w  jej 
pierwotnej wersji chcę wyjaśnić, że celowo nie omawia-
łem tutaj uregulowań związanych z samorządem radców 

prawnych czy postępowaniem dyscyplinarnym, a to dlate-
go, że unormowania, które się tam znalazły (rozdział V i VI), 
w swoich rozwiązaniach przetrwałyby do chwili obecnej 
i są znane naszemu środowisku.

Kończąc tę obszerną część poświęconą sprawom legi-
slacji pragnę zwrócić uwagę, że w tamtych niełatwych cza-
sach, aż tyle udało się uzyskać korzystnych uregulowań dla 
środowiska radcowskiego.

Nadszedł czas organizowania samorządu

Minister Sprawiedliwości Zarządzeniem z dn. 18 paździer-
nika 1982 r. (M.P. Nr 26 poz. 237) powstał Komitet Organiza-
cyjny Samorządu Radców Prawnych (KOSRP), który do cza-
su wyboru krajowych organów samorządu zawodowego 
miał uprawnienia Krajowej Rady Radców Prawnych.

W  komitecie liczącym 49  radców prawnych z  całego 
kraju, województwo rzeszowskie reprezentował wskaza-
ny przez ówczesne władze radca prawny Jerzy Draganik.

Uchwałą nr 2 z dn. 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 obsza-
rze ustanowił radcę prawnego Tadeusza Filochę. Biuro 
Pełnomocnika miało siedzibę w Rzeszowie przy ulicy In-
stalatorów 3  w  Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Instalacji 
Sanitarnych, w którym Pełnomocnik zatrudniony był jako 
radca prawny. Pełniąc funkcję Pełnomocnika zatrudniony 
był jako radca prawny. Pełniąc funkcję Pełnomocnika ko-
rzystał też w dużej mierze z obsługi administracyjnej tegoż 
Przedsiębiorstwa.

Informacje 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 dn. 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 Okrę-
gowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Okręgo-
wej Komisji Arbitrażowej i  Sądu Wojewódzkiego w  Rze-
szowie o  u  tworzeniu KOSRP w  Warszawie, o  powołaniu 
Pełnomocnika Komitetu w Rzeszowie, przedstawiając za-
dania samorządu, komitetu i Pełnomocnika. W wyniku na-
wiązanych kontaktów doszło do szeregu spotkań z  kie-
rownictwem tych instytucji, podczas których omówiono 
zasady współpracy.

Komitet Organizacyjny, niezależnie od spraw związa-
nych z  organizacją samorządu przejął wszelkie sprawy 
radcowskie, z wyjątkiem prowadzenia aplikacji. Powołano 
przy Komitecie komisje problemowe, takie jak: organiza-
cyjna, regulaminowa, legislacyjna, kształcenia aplikantów 
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i  doskonalenia zawodowego, kontroli zawodowej i  inne. 
Przy Pełnomocniku Komitetu został powołany zespół rad-
ców prawnych, który obejmował swoją działalnością za-
kres spraw komisji Komitetu Organizacyjnego. Tak na przy-
kład od czasu akredytacji Pełnomocnika Komitetu prezes 
PAG/OKA w Rzeszowie pięciokrotnie występował do Peł-
nomocnika o zaopiniowanie wniosków o wpis na listę rad-
ców prawnych. Pełnomocnik po zasięgnięciu opinii zespo-
łu radców prawnych wydał w stosunku do 7 osób opinię 
pozytywną, a w stosunku do 6 opinię negatywną.

Inny przykład to porozumienie zawarte w dn. 12 maja 
1983 r. pomiędzy prezesem PGA/OKA w Rzeszowie a Peł-
nomocnikiem Komitetu w sprawie ustalenia limitu liczby 
kandydatów na aplikację radcowską. Po przeanalizowaniu 
możliwości naboru kandydatów oraz potrzeb kadrowych 
istniejących w  obszarze działania Pełnomocnika ustano-
wiono limit 30 aplikantów (z województw przemyskiego 
i krośnieńskiego po 11 osób) i zakończyć nabór na aplikację 
do 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 Rzeszowskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Radców Prawnych w Polsce, któ-
re było jedyną autentyczną, stworzoną oddolnie organi-
zacją radcowską działającą w  latach 1981–1983 i poprze-
dzającą powstanie samorządu zawodowego. Nic więc 
dziwnego, że zaangażowali się także w  tworzenie struk-
tury samorządowej, a  prezes Oddziału został Pełnomoc-
nikiem Komitetu.

Z  osób działających w  stowarzyszeniu, a  następnie 
w zespole radców prawnych przy Pełnomocniku Komite-
tu, należy wymienić następujące koleżanki i 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 jego działalności.

Zasadniczym celem organizacyjnym działalności Ko-
mitetu i jego Pełnomocnika z okręgu rzeszowskiego było 
zorganizowanie wyborów do władz Okręgowej Izby Rad-
ców Prawnych w Rzeszowie. Okręg rzeszowski został po-
dzielony na cztery rejony: województwo krośnieńskie, 
województwo przemyskie i dwa rejony w województwie 
rzeszowskim według 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 rad-
cowskich.

W wyniku wyborów przeprowadzonych według wyżej 
wymienionego klucza, na I  Zgromadzenie Izby wybrano 

160 delegatów spośród 498 radców prawnych i aplikantów 
radcowskich.

W I Zgromadzeniu Izby  
wzięło udział 107 delegatów

Z uwagi na obszerny porządek obrad (35 punktów) Pierw-
sze Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w  Rzeszowie odbyło się w  dwóch turach. Pierwsza tura 
27 czerwca 1983 r. w Rzeszowie w sali posiedzeń Ośrod-
ka Doskonalenia Kadr Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy 
Kołłątaja 9. Podczas pierwszej tury Zgromadzenia wybra-
no: Dziekana Izby – kolegę Romana Smycza, szesnastooso-
bową Radę (w dwóch turach głosowania) oraz delegatów 
z 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 ulicy Grunwaldzkiej 15. W II turze Zgromadzenie 
wybrało na Rzecznika Dyscyplinarnego – Adama Cieślaka, 
dziewięcioosobowy Sąd Dyscyplinarny (też dwie tury gło-
sowania) oraz pięcioosobową Komisję Rewizyjną. Wybrano 
ponadto członka do Krajowej Rady Radców Prawnych – zo-
stał nim kolega Jan Jaskółka (w drugiej turze głosowania).

Trzeba zaznaczyć, że Pełnomocnik Komitetu, jak i Ko-
mitet, a w późniejszym okresie władze samorządowe star-
towały praktycznie od zera, działając bez dotacji, a  więc 
bez środków finansowych, bez zaplecza lokalowego itd., 
wykorzystując swoje osobiste kontakty i życzliwość osób 
trzecich z rozmaitych instytucji. Wszystkie te działania, co 
także gwoli prawdzie należy przypomnieć, odbywały się 
w atmosferze niekiedy obojętności, a nawet nieprzychyl-
ności części środowiska radcowskiego.

Takie głosy jak: „po co nam samorząd, chyba tylko, żeby 
składki płacić” słyszałem często. Wspominam o  tym, aby 
młodszym koleżankom i kolegom uświadomić, że to, co dla 
nich jest oczywiste, iż dzięki staraniom samorządu zawód rad-
cy prawnego uzyskał należny mu status, na równi z innymi za-
wodami prawniczymi (dzięki m.in. jakości kształcenia), czy też 
to, że systematycznie poszerza się zakres usług prawniczych, 
które mogą być świadczone przez radców prawnych w naj-
różniejszych formach organizacyjnych – to efekt starań nie-
wielkiej grupy ludzi zdeterminowanych i pragnących działać 
pomimo braku szerszego 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.

I na koniec, osobista refleksja związana z niedawnymi 
bolesnymi wydarzeniami odejścia aż dwóch znaczących 
postaci z naszego grona. Takie rozstania są zawsze smutne 
i przygnębiające, ale jednocześnie uświadamiają, że dzię-
ki zaangażowaniu ludzi w realizacji dobrych idei, pozosta-
wiają oni po sobie dzieła, które służą nam wszystkim. I że 
warto ich wysiłki kontynuować. ◾
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Z ODWAGĄ I MĄDROŚCIĄ  
BUDUJMY PRZYSZŁOŚĆ1

Moje retrospekcyjne uwagi związane z działalnością w samorządzie radców prawnych dzielę na dwa 
okresy. Pierwszy to ten przed objęciem funkcji reprezentacji wszystkich koleżanek i kolegów, a drugi to 
czas, gdy w latach 2008–2016 sprawowałem zaszczytne obowiązki Dziekana Rady OIRP w Rzeszowie.

Od 1989  r. jestem członkiem podkarpackiej OIRP, 
w  której szeregi wszedłem pod odbyciu aplikacji 
radcowskiej i wpisie na listę OIRP. Reszta odbyła się 

już niejako automatycznie.1

Na początku lat 80. XX w. radca prawny generalnie ob-
sługiwał tzw. jednostki gospodarki uspołecznionej (j.g.u). 
W  ówczesnych realiach prawnych, gospodarczych i  poli-
tycznych PRL, były to przedsiębiorstwa państwowe i spół-
dzielczość. Do tego dochodziły również terenowe urzędy 
administracji państwowej. Nie wykonywaliśmy indywidu-
alnych praktyk zawodowych, ponieważ radcy najczęściej 
zatrudniani byli wówczas na etatach pracowniczych albo 
na podstawie umowy zlecenia. Radcy prawni w tamtych 
latach przygotowywali umowy w obrocie gospodarczym, 
reprezentowali również swoich pracodawców przed Pań-
stwowym Arbitrażem Gospodarczym, którego zadaniem 
było rozstrzyganie sporów między j.g.u. Przypominam, że 
sądy gospodarcze powstały dopiero w 1989 r. Do naszych 
obowiązków należało przygotowanie i ocena pod wzglę-
dem zgodności z obowiązującymi przepisami dokumen-
tów prawnych, administracyjnych, uchwał ówczesnych rad 
narodowych, opinii prawnych. To był, oczywiście, zupeł-
nie inny system gospodarczy i prawny, ale prawo oraz jego 
przepisy działały nawet w tamtych realiach systemowych.

Wcześniejsze wzorce okresu PRL-u, płynące ze  „Wscho-
du”, były gorsetem, z którym samoorganizujące się środowi-
ska prawnicze w Polsce walczyły coraz skuteczniej. Oczywi-
ście pomocne były „lata Solidarności”, które jeszcze bardziej 
wzmogły napór tych środowisk na zmiany. Odbywające się 
wówczas liczne spotkania, szkolenia warsztatowe, konfe-
rencje – szczególnie popularne były te, organizowane przez 
późniejszego Prezesa KRRP Józefa Zycha w Kołobrzegu – po-
magały w  luzowaniu gorsetu politycznego. Efektem tego 

1 Artykuł zawiera fragmenty wspomnień radcy prawnego Marka Skier-
czyńskiego, zamieszczone w książce „Samorząd Radców Prawnych na 
Podkarpaciu 1983–2008” wydanej w 2008 r. staraniem OIRP w Rzeszo-
wie z okazji 25 lat istnienia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rze-
szowie.

były liczne deklaracje, które po sierpniu 1980 r. wychodziły 
oddolnie przeciwko obowiązującemu systemowi nakazowe-
mu. Środowiska prawnicze bardzo mocno zaangażowały się 
w rewolucję robotniczą i inteligencką 1980–1981. 

Później, nawet mimo stanu wojennego, samoorgani-
zacja i nacisk środowiska radców prawnych przekroczyły 
już moment krytyczny i pewnych rzeczy polityczni decy-
denci nie mogli już, na szczęście, cofnąć. Ustawa z  dnia 
6 lipca 1982 r. o radcach prawnych jasno określała zasady 
tworzenia i wykonywania zawodu radcy prawnego. W kon-
sekwencji było możliwe stworzenie samorządu zawodo-
wego, czyli powołanie Krajowej Izby Radców Prawnych 
i  Okręgowych Izb Radców Prawnych. To nasza korpora-
cja zaczęła decydować o wpisie na listę radców prawnych 
oraz to my stworzyliśmy własny samorząd i wybieraliśmy 
sami nasze władze. Wszystko to stało się możliwe właśnie 
po 1982 r. i dlatego później 27 czerwca 1983 r. odbyła się 

r. pr. Marek Skierczyński
w latach 2008–2016 Dziekan 
Rady OIRP w Rzeszowie

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie
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pierwsza tura, a 6 września tego samego roku II tura wy-
boru władz naszej Izby. Siła i  „witalność” korporacji była 
możliwa tylko dzięki mocnemu środowisku radcowskiemu. 

Kolejny efekty przyniosły przeobrażenia lat 90. Od 
15 września 1997 r. radcowie prawni zostali uprawnieni do 
obsługi prawnej wszystkich podmiotów gospodarczych, 
a  także osób fizycznych. Wówczas rozpoczął się „wysyp” 
prywatnych kancelarii radcowskich na Podkarpaciu. Ubra-
no nas w togi z niebieskim żabotem (za pierwowzór ko-
lorystycznie posłużyła toga radcy Prokuratorii Generalnej 
z  okresu międzywojennego), a  w  następnych latach roz-
szerzył się zakres spraw, w których radcowie prawni mogli 
występować. Obecnie już we wszystkich sprawach radcy 
mogą występować, w tym w sprawach karnych. 

Najcenniejszą zdobyczą korporacji radców prawnych 
stała się możliwość przygotowania do wykonywania zawo-
du i wpływania na poziom adeptów, którzy w czasie apli-
kacji zdobywają praktykę prawniczą, a także uprawnienie 
do podejmowania decyzji w  sprawie wpisu na listę rad-
ców prawnych. Studia prawnicze pozwalają na zdobycie 

pewnego quantum wiedzy, ale to dopiero aplikacja stano-
wi okres nieodzownej praktyki do przyszłego, samodziel-
nego już uprawiania zawodu radcy prawnego. To trudny 
czas dla młodych prawników, ponieważ muszą oni opa-
nować przepisy z wielu dziedzin, a przy często zmieniają-
cym się prawie, nie jest to łatwe. Myślę, że wysoka ocena 
szkoleń prowadzenia aplikacji radcowskiej przez samorząd 
bierze się stąd, że od początku wszystkie gremia kierowni-
cze Izby przykładały dużą wagę do wysokiej jakości mery-
torycznego procesu edukacyjnego, a  także do sprawno-
ści organizacyjnej. Stawiano, przy tym, zawsze aplikantom 
wysokie wymagania natury etyczno-zawodowej. Ogrom-
na jest tu zasługa wieloletniego Wicedziekana Tomasza Pi-
sulińskiego oraz szerokiej kadry wykładowców wywodzą-
cych się z  grona pracowników wyższych uczelni, sądów 
i prokuratury a także doświadczonych radców. 

W  XXI wieku kwestią fundamentalną jest prawo sa-
morządu do wygłaszania swoich opinii dotyczących życia 
prawnego w Polsce. Zdawaliśmy sobie także sprawę, że cy-
wilizacyjnie weszliśmy w  wiek informatyzacji. Konieczne 

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie
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okazało się wprowadzenie nowych technik informatycz-
nych do obsługi naszej Izby. To się udało w znacznym za-
kresie i  obecnie, będąc radcą, mamy możliwości komu-
nikowania się za  pomocą środków, o  jakich na początku 
samorząd mógł tylko pomarzyć. Ale nawet marzeń nie 
mogliśmy mieć, bo wiele z tych możliwości po prostu nie 
istniało.

Okres wejścia do Unii Europejskiej to był niełatwy czas 
z uwagi na wyzwania dotyczące implementacji prawa eu-
ropejskiego. To była przysłowiowa dżungla, w której jed-
nak radcowie prawni potrafili z  sukcesem się odnaleźć. 
W  czerwcu 2008  r. miał miejsce wyjazd szkoleniowy do 
Brukseli, który choćby z tego powodu był istotny, że było 
to dopiero 4  lata od wejścia do Unii i  wiele problemów 
było jeszcze dla nas terra incognita. To było ważne szko-
lenie i  radcy skwapliwie z  niego skorzystali. Z  sukcesem 
organizowaliśmy coroczne wyjazdy szkoleniowe radców 

połączone z  nawiązywaniem kontaktów z  przedstawi-
cielami adwokatur krajów sąsiednich (między innymi: na 
Ukrainie: we Lwowie i Czerniowcach, na Białorusi: w Grod-
nie i Baranowiczach, na Litwie w Wilnie, w Czechach w Pra-
dze, na Węgrzech w Budapeszcie, w Austrii w Wiedniu). To 
owocowało w praktyce zawodową współpracą. Sam nie-
jednokrotnie, sięgając do wizytownika, wskazywałem rad-
com dane kontaktowe do adwokatów w tych krajach by 
umożliwić załatwienie spraw naszych klientów.

Ale nasz samorząd zajmował się nie tylko prawem. 
W 2008 r. z mojej inspiracji po uzyskaniu wsparcia finan-
sowego od niemal wszystkich OIRP oraz KRRP, z sukcesem 
doprowadziliśmy do odrestaurowania grobowca Juliusza 
Makarewicza, wybitnego profesora prawa karnego Uni-
wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, w latach 1928–1935 
senatora II RP, a po drugiej wojnie światowej wykładow-
cy na uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie. Juliusz 

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie
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Makarewicz był jednym z  najważniejszych twórców pol-
skiego kodeksu karnego z 1932 r., zwanego w doktrynie 
kodeksem Makarewicza. Ten akt prawny funkcjonował aż 
do 31 grudnia 1969 r., co jest ewenementem, jeśli zważy 
się, że kodeks ten przetrwał okres międzywojenny, okres 
stalinowski, wreszcie niemały kawałek PRL-u. Makarewicz 
zmarł w 1955 r. i został pochowany na cmentarzu Łycza-
kowskim we  Lwowie. Renowacja grobowca to ogromny 
powód do dumy i satysfakcji dowodzący naszej dojrzałości 
i umiłowania patriotyzmu. To właśnie samorząd radcow-
ski, choć o młodym stosunkowo rodowodzie jako jedyny 
w Polsce dokonał tego, co inne samorządy prawnicze mia-
ły zamiar uczynić, ale na deklaracjach zwykle się kończyło.

Życie radców prawnych nie jest łatwe i na szczęście nie 
samą pracą człowiek żyje. Od wielu lat co roku ma miejsce 
w październiku Ogólnopolski Bieszczadzki Rajd Pieszy Rad-
ców Prawnych, w którym do tej pory wzięły udział setki, 
a może i tysiące koleżanek i kolegów z całego kraju. Dziś 
są naszymi przyjaciółmi niemal we  wszystkich Okręgo-
wych Izbach Radców Prawnych, a poznani zostali właśnie 
na bieszczadzkich połoninach. 

Rozwinęliśmy z sukcesem działania integracyjne w na-
szej Izbie. Przywołam jedynie z  pamięci pierwsze Pikniki 
Radcowskie organizowane w Stadninie Koni „Leśna Wola” 
w  Głogowie Młp., zagraniczne rajdy rowerowe radców 
prawnych (między innymi: na wyspie Bornholm w Danii, 
wzdłuż Dunaju w Austrii, wzdłuż Nysy i Odry w Niemczech) 
i krajowe oraz działalność Klubu Seniora. Nie będę szcze-
gółowo opisywać wszystkich aktywności, w jakich miałem 
przyjemność brać udział, bo naprawdę nasza Izba może 
pochwalić się wieloma dokonaniami na przestrzeni wie-
lu ostatnich lat. Wspomnienia o tym, anegdoty i przeróż-
ne ciekawostki z tych wydarzeń, pozostawiam sobie i być 
może czytelnikom naszego kwartalnika na inny czas. 

Dodam jednocześnie z  poczuciem dumy, że przez te 
8 lat kiedy miałem honor i zaszczyt pełnić funkcję Dzieka-
na Rady OIRP w Rzeszowie, angażując się osobiście całym 
sercem, przy aktywnej pomocy wielu moich wspaniałych 
Koleżanek i Kolegów, z sukcesem rozwijaliśmy na Podkar-
paciu działalność samorządową, umacnialiśmy wizeru-
nek i prestiż zawodu radcy prawnego. Działania te to tak-
że efekt pracy i zasługa, co zawsze podkreślałem, moich 
zasłużonych poprzedników, dziekanów: Kazimierza Ko-
walskiego, Barbary Petruszewicz, Bolesława Stöeckera. To 
również zasługa niezwykle zaangażowanych i  oddanych 
pracowników: w  szczególności Kierowniczki Biura Ewy 
Rzeczkowskiej, a  ostatnio Małgorzaty Wajdy. Ten, jakże 
owocny, okres działalności został zwieńczony uzyskaniem 
przez Izbę zbiorowego wyróżnienia „Kryształowe Serce 
Radcy Prawnego”, a  na zakończenie mojej kadencji, wy-
budowaniem pięknej, nowoczesnej siedziby OIRP godnej 
elitarnych aspiracji naszego samorządu. Radością napawa 
fakt, że siedziba ta, dzięki wysiłkom obecnego Dziekana 
Bartosza Opalińskiego i  wszystkich koleżanek i  kolegów 
zasiadających w poszczególnych organach Izby, tętni dziś 
życiem, dając nowe możliwości dla rozwoju aktywności sa-
morządowej.

I  na zakończenie. Finalizując budowę nowej siedziby, 
w kwietniu 2016 r. wmurowaliśmy w hallu Akt erekcyjny, 
upamiętniając ten fakt tablicą pamiątkową, na której umie-
ściliśmy cytat z Cycerona „Amemus patriam, pareamus le-
gibus” – „Kochajmy Ojczyznę, bądźmy posłuszni prawom”. 
Dziś, także w świetle bieżących wydarzeń w naszym kraju 
związanych z Konstytucją Rzeczpospolitej i wysiłkami na 
rzecz ochrony praworządności przytoczone słowa dowo-
dzą raz jeszcze swojej ponadczasowej mądrości, a od sie-
bie dodam, niech stanowią one wyznacznik działań, odwa-
gi i mądrości radców prawnych na kolejne lata. ◾

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie
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WALKA GLADIATORÓW?  
PRZEMAWIANIE NA ZAWOŁANIE

Przemawianie! To niby taka prosta rzecz dla prawnika. Panuje ogólnie przekonanie, że każdy prawnik 
jest albo przynajmniej powinien być dobrze wygadany! Cóż to bowiem byłby za prawnik, gdyby nie był 
w stanie w każdej chwili zabrać głos, przemówić do audytorium lub powiedzieć coś a vista na nagle za-
dany temat! 

Uważa się, że umiejętność skutecznego przemawia-
nia, połączonego z przekonywaniem, to dla prawni-
ka podstawowy element zawodu. Niewątpliwie wie-

le w tym prawdy. Wygłaszanie przemówień na rozprawach 
to chleb powszedni w zawodzie radcy prawnego i w wielu 
innych zawodach prawniczych. Jednak czy takim samym 
chlebem powszednim jest prawdziwa umiejętność prze-
mawiania, w tym argumentowania? Czy każdy prawnik po-
trafi w części nazywanej „głosami stron” pokazać wszystkie 
za i przeciw tak, aby postępowanie zostało rozstrzygnięte 
na korzyść jego klienta? Niestety, tak dobrze nie jest! Wiem 
z własnego doświadczenia, że w kilku sprawach poszłoby 
mi zdecydowanie lepiej, gdybym, będąc na początku drogi 
zawodowej, doceniła umiejętność sprawnego posługiwania 
się argumentacją przy wygłaszaniu przemówień sądowych. 

Cóż, tak jak „nikt nie rodzi się żołnierzem”, tak nikt nie 
rodzi się dobrym mówcą. Wszystkiego w życiu trzeba się na-
uczyć, bo innej drogi po prostu nie ma! No, tylko oddychania 

i ssania nie musimy się uczyć, bo w to jesteśmy wyposaże-
ni za darmo z pierwszym zaczerpniętym oddechem! Pod-
czas wykładów dla aplikantów bardzo zwracam na to uwa-
gę i przypominam, że nawet takich prostych czynności jak 
jedzenie łyżką oraz siadania, za przeproszeniem, na nocnik, 
każdy musi zostać nauczony. Inaczej się nie da!

Wiele lat spędziłam na salach sądowych, reprezentując 
strony w postępowaniach cywilnych, rodzinnych, karnych 
i  administracyjnych. Wcześniej, na studiach prawniczych, 
w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych, nauczono mnie 
bardzo wielu ważnych i mądrych rzeczy. Jednak zupełnie 
nikt nie pomyślał wówczas o RETORYCE – wiedzy i korzy-
ściach, jakie z niej płyną dla współczesnych prawników. 

Przemawiania musiałam nauczyć się sama metodą prób 
i błędów i, co podkreślę, nie była to droga łatwa. Uczyłam 
się na własnych błędach, ale także obserwując starszych 
kolegów po prawniczym fachu, w tym sędziów i prokura-
torów. Obserwowanie to generalnie bardzo dobra metoda 

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie

r. pr. dr Jolanta Czartoryska
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pobierania nauk i zawsze polecam ją młodszym pokoleniom 
prawników. Obserwując, ocenia się łatwiej czy przeciwnik 
trafia punkt dla siebie czy bardziej dla tego kogoś po drugiej 
stronie. To wszystko bywa bardzo pouczające na przyszłość! 

Cyceron mówił, że retoryka to sztuka pięknego prze-
mawiania w celu przekonania słuchaczy w oparciu o uży-
te argumenty. A cóż to takiego ten ARGUMENT? Otóż to 
jest stwierdzenie, mające uzasadnić określoną tezę. Radcy 
prawni wiedzą, że fakty są, jakie są i nie ma się wpływu na 
nie, przyjmując sprawę do prowadzenia. Jednakże umie-
jętność, wręcz sztuka fechtunku argumentami, może prze-
konać słuchającego do naszej racji. No tak, albo i nie!

Wiele razy przekonałam się, że można mieć rację i… 
przegrać proces! Czegoś takiego doświadczyłam będąc, na 
szczęście, po dobrej stronie, czyli wygranej. Był to przypa-
dek, gdy wygrałam proces cywilny, choć w apelacji wcale 
się tego nie spodziewałam. Dlaczego dobrze mi poszło? 
Bo mój przeciwnik napisał pisma, a potem przemawiał do 
sądu, używając błędnych argumentów. To była dla mnie 
piękna lekcja z zakresu kodeksu cywilnego i… zastanawia-
nia się nad dobieraniem argumentacji!

Warto pamiętać, że dla przemawiającego radcy praw-
nego najczęściej podmiotem słuchającym argumentów 
jest sąd, czyli sędzia, czyli człowiek, który musi zrozumieć, 
o co mówcy dokładnie chodzi. To on, na końcu tej trudnej 
dla pełnomocnika lub obrońcy drogi, ma podjąć ważną dla 
konkretnego klienta decyzję. To właśnie on ma ocenić czy 
i które argumenty były rzeczowe, logiczne czy też może 
emocjonalne ponad niezbędną miarę, ale – z drugiej strony 
powiedzmy szczerze – odrobina gry na emocjach jeszcze 
nigdy dobremu prawnikowi nie zaszkodziła! 

Należy koniecznie pamiętać, że tzw. argumenty nie-
rzeczowe nie są już retoryką, lecz ERYSTYKĄ, którą dobry, 
a zatem mądry prawnik, nie powinien się nigdy posługi-
wać. Musi dać radę bez erystyki! Erystykę wykorzystują 
obecnie powszechnie politycy i quasi-dziennikarze, cho-
ciaż na swój użytek twierdzą oni, że uprawiają sztukę pięk-
nego przemawiania. Wstrętną retorykę z  jej retorycznym 
gadaniem, po prostu się brzydzą i uważają ją za… bełkot! 
No cóż, dwoje patrzy na to samo, a co innego widzi! 

Dlaczego przemówienia sądowe są tak ważne? Cóż, akta 
sprawy bywają przepełnione dokumentami mniej lub bar-
dziej zrozumiałymi dla sędziego i właśnie dlatego wystąpie-
nie-przemówienie pełnomocnika lub obrońcy może być tak 
niezwykle ważne dla efektu końcowego postępowania.

Przemawianie, to nie tylko argumentacja, czyli TREŚĆ. 
To także ważna FORMA! Prawnicy bardzo dobrze odróż-
niają stronę materialną od formalnej. To właśnie o TO cho-
dzi! Nie można skutecznie budować argumentacji, posłu-
gując się bełkotliwym lub trywialnym językiem. Na tzw. 
luz, w tym językowy, można sobie pozwolić w warunkach 
nieformalnych, prywatnych, jeśli ludzie odróżniają te dwa 
poziomy języka w życiu codziennym. W sądzie i każdym 
innym publicznym wystąpieniu, mówcy powinni zacho-
wać powściągliwość w  operowaniu językiem. To ważny 

element życia prawnika, którego wykształcenie zawsze 
było wysoko cenione w społeczeństwie.

Wypowiadane zdania powinny być zawsze skonstru-
owane zgodnie z zasadami gramatyki i stylistyki. Nie po-
winno się używać regionalizmów, gwary lub innej formy 
języka niezrozumiałego powszechnie. Powinno się wyraź-
nie artykułować słowa i zdania, oczywiście, bez nadmiernej 
przesady. Na przykład, błędem jest zbyt wyraźne wyma-
wianie głosek ę lub ą. 

Nie powinno się przemawiać ani zbyt szybko ani za wol-
no. Słuchającego przekonać może tylko mówca, który robi 
wrażenie, że wie co mówi i robi to w umiarkowanym rytmie 
bez nadmiernej gestykulacji, pochrząkiwania, powtarzania 
co chwilę tych samych słów (np. tak? albo chciałbym po-
wiedzieć itp.) 

Aha, i jeszcze audytorium, do którego się przemawia. Na 
sali sądowej, na której najczęściej nie ma publiczności, można 
pozwolić sobie na operowanie w pewnym zakresie językiem 
opartym na zawodowej terminologii, a więc bardziej herme-
tycznym. Jeśli jednak na sali znajduje się publiczność (np. tak 
bywa w procesach karnych), wówczas należy wziąć pod uwa-
gę wiele ważnych aspektów, np. jaki wydźwięk mikro lub ma-
kro społeczny może odnieść wygłaszane przemówienie.

Każda osoba przemawiająca publicznie musi zdawać so-
bie sprawę, że po sposobie, w jaki używa języka w danym, 
konkretnym miejscu słuchacze mogą sporo dowiedzieć się 
o jej ogólnym poziomie wiedzy oraz kultury, w tym osobistej. 
A przecież każdy, bez względu na okoliczności, chce wypaść 
jak najlepiej! Szczególnie NIKT nie chce narazić się na śmiesz-
ność, to oczywiste! Ludzi, którym brak tzw. szerokich hory-
zontów i poziomu rozpoznają nawet ci, którzy nie są w zacho-
waniu wzorem do naśladowania. Cóż, natura ludzka tak już 
skonstruowana, że ludzie widzą deficyty u innych w mgnie-
niu oka, zapominając o swoich niedostatkach. To zupełnie jak 
w owej przypowieści biblijnej o źdźble i belce w oku. 

Retoryka, a  więc sztuka pięknego przemawiania, od 
czasów starożytnych była ważna dla retorów, którymi naj-
częściej byli prawnicy i politycy. Retorzy ubrani byli zawsze 
w  schludne, pięknie upięte togi! Mimo, że współcześnie 
świat zalany jest przez Internet i  smartfony, to jedno się 
nie zmieniło: obok dobrego języka i argumentów, przema-
wiający współczesny mówca także musi dobrze wyglądać! 
Jest takie powiedzenie, że jak ktoś nie wie co lub nie wie 
jak powiedzieć, to może resztę spróbować… dowyglądać. 
No, właśnie! Przemawiający radca prawny ma szczęście, bo 
może ukryć swoje niefortunne ubranie pod togą, ale co to 
tak naprawdę za szczęście!? Jednak nawet toga nie ochroni 
go przed złym odbiorem przemówienia, jeśli w trakcie wy-
głaszania, dajmy na to, głosów stron nie będzie stał wypro-
stowany, znajdując mocne oparcie w obu swych nogach! 

Dobry i skuteczny mówca w trakcie przemawiania musi 
stać mocno na ziemi tak, jakby miał otrzymać cios, który musi 
lub chce przyjąć z otwartą przyłbicą. Przemawianie na sali 
sądowej to walka oratorów niczym walka gladiatorów z tą 
różnicą, że tu orężem są słowa ułożone w mądre zdania! ◾ 
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Z DZIEJÓW  
OBYCZAJOWOŚCI STAROPOLSKIEJ. 

RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA

Była to swoista konfraternia szlachecka powstała w połowie XVI w. z pomysłu dwóch sędziów lubelskich 
Stanisława Pszonki i Piotra Kaszowskiego. Nazwę wzięła od podlubelskiej wsi Babin należącej do rodziny 
Pszonków, w której miała siedzibę. Spotykała się tam szlachta z całej Polski. Miejsce spotkań zwało się 
„gięłdą” (zapożyczenie od gdańszczan). 

Od kandydatów do tego szlacheckiego bractwa 
wymagano dwóch istotnych cech: mocnej głowy 
i dowcipu. Odporność głów oceniano ilością wypi-

tego miodu czy wina, toasty zaś spełniano potężnymi pu-
charami. Dowcip mierzono jakością opowiadanych facecji, 
ceniono przy tym dowcip łgarski, koszałki-opałki. Stosow-
nie do treści tych łgarstw nadawano ich autorom odpo-
wiednie godności i urzędy. A więc wesołkowi, który pra-
wił nieprawdopodobne facecje polityczne, przyznawano 
tytuł kanclerza babińskiego, autorowi facecji myśliwskich 
nadawano godność łowczego babińskiego. Inny łgarz re-
lacjonując swój powrót z podróży do nieba opowiada, że 
opuszczał się na ziemię po sznurze uwitym z  plew, przy 
czym z ich braku odcinał je od góry, a sztukował od dołu. 
Otrzymał godność astronoma babińskiego. 

Babińczycy w tej zabawie wzorowali się na instytucjach 
ustrojowych Rzeczpospolitej szlacheckiej. Mianowano więc 
wojewodów, kasztelanów, hetmanów, biskupów, cześni-
ków, łowczych, ale też – aptekarzy, medyków, spekulantów 
itp. Starano się przy tym przestrzegać zasady, iż godności 
i urzędy przyznawano osobom, których przymioty osobiste 
nijak się miały do kwalifikacji wymaganych na urzędach rze-
czywistych. Króla w Babinie nie wybierano. Istnieje w tra-
dycji babińskiej anegdota, iż sam Zygmunt August zapytał, 
czy Rzeczpospolita Babińska ma króla. Burgrabia Pszonka 
miał śmiało odpowiedzieć: „Uchowaj Boże, byśmy za twego 
życia, Najjaśniejszy Panie, mogli myśleć o wyborze innego 
króla. Panuj w Rzeczpospolitej i w Babinie”. 

Przyjęcia w  poczet obywateli wesołej Rzeczpospoli-
tej odbywały się wg uroczystego ceremoniału. Burgrabia 
Pszonka wręczał kandydatowi wielki kielich zwany Wilkom 
wypełniony trunkiem do spełnienia duszkiem i wygłaszał 
stosowną przemowę. Patenty nominacyjne opatrzone pie-
częcią woskową wręczano na miejscu. Nieobecnym nowo-
mianowanym dygnitarzom dostarczano poprzez delegacje 

wybranych deputatów. Obdarowani przyjmowali godności 
i  urzędy babińskie zwykle bez wahania w  obawie przed 
dalszymi kpinami.

Do Rzeczpospolitej Babińskiej należeli m.in. M.  Rej, 
J. Kochanowski, A. Morsztyn, J. Zamojski. Facecje i nadane 
tytuły spisywano w aktach babińskich; rejestr ten za lata 
1601–1677 zachował się dla potomnych. Na tle babińskiej 
tradycji powstały późniejsze przysłowia:”Musiał to w  Ba-
binie słyszeć”, „Rycerz z babińskiej wyprawy”. Należy do-
dać, iż podobne rozrywki towarzyskie były ulubionym za-
jęciem ludzi renesansu. Upamiętniono je w „Dworzaninie 
polskim” Górnickiego. Typ humoru babińskiego /łgarstwa, 
koszałki-opałki/ w dwa wieki później zrobił w Europie fu-
rorę jako „Przygody barona Munchhausena”. Najbardziej 
znana przygoda barona to genialny manewr, który zasto-
sował tonąc w bagnie; po prostu wydobył się z topieli sam 
ciągnąc się za włosy. O Babinie było głośno w Europie, pi-
sano o nim we Francji i we Włoszech. Dwa wydawnictwa 
satyryczne w Polsce i w Paryżu przyjęły tytuł „Pszonka” 

Rzeczpospolita Babińska nie dotrwała czasów księcia 
Karola Radziwiłła „Panie Kochanku”, który niewątpliwie był-
by gwiazdą babińskiego towarzystwa. To on opowiadał jak 
to prowadząc szarżę husarzy wskoczył na okop na połowie 
konia, bowiem drugą połowę urwała kula armatnia. Uczo-
ny niedźwiedź w jego dobrach w Nieświeżu napotkawszy 
Księcia Pana na kładce nad strumieniem ustąpił mu pierw-
szeństwa zapraszając go łapą i porykując przy tym po fran-
cusku „Passez, passez, s’il wous plâit”. ◾

r. pr. Edward Ochał

Jan Matejko, Rzeczpospolita Babińska, 1881
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NOTA BIOGRAFICZNA –  
PROF. OSWALD BALZER, 1858–1933

Lwowianin z pochodzenia. Profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 
Europejska znakomitość na polu ustroju i prawa państwowego, jeden z najwy-
bitniejszych historyków prawa, wreszcie świetny mediewista. Był członkiem PAU 
i wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Dyrektor Archiwum 
Akt Grodzkich i Ziemskich we Lwowie. Szczególne zasługi położył w badaniach 
początków państw słowiańskich, historii ustroju i sądownictwa Polski w wiekach 
średnich. Jego najważniejsze dzieła to: „Genealogia Piastów”, „Królestwo Polskie 
1295–1370”, „Geneza Trybunału Koronnego”

Nazwisko prof. Balzera utrwaliło się w powszechnej 
świadomości społeczeństwa polskiego w  czasie 
sporu o  Morskie Oko. Otóż jeszcze przed pierw-

szym rozbiorem Polski Austria bezprawnie zagarnęła 
całe Podhale, w tym – dawne starostwo nowotarskie. Dla 
usprawiedliwienia tego aktu samowoli fałszowano i  fa-
brykowano nowe mapy i inne dokumenty. Dla ratowania 
zrujnowanego wojnami napoleońskimi skarbu, Austria za-
częła wyprzedawać dobra kameralne. Obszar zakopiański 
(część starostwa nowotarskiego), a skład którego wchodzi-
ło Morskie Oko (wówczas nosiło nazwę Rybi Staw) zakupił 
Emanuel Homolacz, a od niego z kolei nabył hr. Władysław 
Zamojski – ordynat kórnicki, gorący patriota i szlachetny 
człowiek. Po stronie węgierskiej sąsiadem dóbr zakopiań-
skich był hr. Hohenlohe, pruski arystokrata, który nie uzna-
wał granicy już istniejącej między Węgrami a stroną polską 
w okolicach Morskiego Oka. 

Do sporu, coraz bardziej gorącego, włączyli się jeszcze 
górale. Hr.  Zamojski zabiegał o  interesy polskie w  sejmie 
galicyjskim, w parlamencie wiedeńskim, a nawet u papie-
ża Leona XIII, finansował poszukiwania dokumentów i map 
w archiwach. Jego staraniem zgromadzono potężny mate-
riał dowodowy uzasadniający racje strony polskiej. W 1897 r. 
austriacki parlament i sejm węgierski podjęły zgodne decy-
zje o powierzeniu sporu międzynarodowej mediacji. Spór 
był trochę kuriozalny. Chodziło przecież o ustalenie przebie-
gu granicy między Węgrami a Galicją. Od 1867 r. na zasadzie 
unii realnej monarchia austriacka była państwem dualistycz-
nym, cesarz austriacki był równocześnie królem węgierskim. 
Galicja zaś była jednym z krajów koronnych Austrii. Sprawa 
więc była w  istocie sporem wewnętrznym między krajem 
koronnym, a drugą częścią monarchii habsburskiej.

W 1902 r. w Grazu zebrał się polubowny sąd międzynaro-
dowy pod przewodnictwem dr Winklera – prezesa szwajcar-
skiego trybunału związkowego. Głównym obrońcą strony 
polskiej był prof. Balzer. W 4-dniowym wystąpieniu będą-
cym najwyższym wyrazem krasomówstwa i głębokiej wie-
dzy, na podstawie dowodów zgromadzonych nakładem 
i staraniem hr. Zamojskiego, prof. Balzer wykazał pełne pra-
wa strony polskiej. Wyrok z 13.09.1902 r. potwierdził, iż Mor-
skie Oko jest polskie. Prof. Balzer przyznał, że aspekt mate-
rialny był mniej ważny, za to moralny – doniosły. 

Spór wykazał, iż społeczeństwo, mimo warunków znie-
wolenia i braku państwowości, potrafi bronić swojej wła-
sności. W Zakopanem tuż po ogłoszeniu wyroku odbył się 
spontaniczny więc, a następnie wieczorny pochód z po-
chodniami i z Ludwikiem Solskim na czele. ◾

r. pr. Edward Ochał

Grobowiec Oswalda Balzera; fot. S. Kosiedowski
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