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Adwokat Józef Fox, adwokat  serca  

ws. Ślązaków i śląskiej sprawy. 
 

Urodził się  26.07.1943 r. w Kolonowskiej/Colonnowska, osadzie 

założonej przez austriackich Grafów Colonnów z Völs am Schlerm 
w Tyrolu Południowym, pow. Strzelce Opolskie, woj. Opole. 
 

Szkołę Podstawową odbył w Kolonowskiem i Boruszowicach  
w latach 1950 – 1957. 
 

W latach 1957 – 1961 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego   
                                     im.  Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.  
 

Studia prawnicze odbył na Uniwersytecie we Wrocławiu i w Wiedniu w latach  
1961 – 1967 ze specjalnością prawo międzynarodowe. 
 

Na Uniwersytecie we Wrocławiu zdobywał specjalizację  w prawie międzynarodowym  
u prof. dr. Karola Wolfke. 
Natomiast na Uniwersytecie  w Wiedniu specjalizował się u byłego, m.in. Ambasadora 

Austrii w Polsce i absolwenta słynnej szkoły prawa międzynarodowego Alfreda 
Verdrossa, na temat której napisał swoją pracę magisterską.    
 

W Sądzie Okręgowym w Opolu odbył aplikację sędziowską i zdał egzamin sędziowski. 
Egzamin Radcy Prawnego złożył w Komisji Arbitrażowej w Opolu. 
 

Na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem i na Uniwersytecie w Wiedniu pisał swoją 
pracę doktorską na  temat „ Die polnische Verfassung vom 3. Mai 1791…”   
Ze względów czasowych nie zakończył tej pracy formalnym przewodem doktorskim.    

   
W latach 1972 -1974 studiował na renomowanej europejskiej  Akademii Dyplomatycznej 
w Wiedniu, jako stypendysta Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Austrii.  

 
W okresie ww. studiów odbył kursy językowe angielski w Brighton on See w Anglii  
i francuski w Montargis we Francji. 

 
Na Uniwersytecie  Gospodarczym w Wiedniu  studiował ( post graduate study ) na 
Wydziale Controllingu i po złożonym egzaminie  uzyskał dyplom „Financial Controller”, 

zaś w Berufsförderungsinstitut w Wiedniu uzyskał po złożonym egzaminie  tytuł 
księgowego.  
 

Po przystąpieniu RP do UE skorzystał z możliwości  jako obywatel Austrii i Unii 
Europejskiej do wpisu na listę Radców Prawnych w Opolu i Katowicach. 
 

Wpis na listę adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach miał miejsce 
27.3.2008 roku. Wrócił do zawodu swego powołania, czyli adwokata. 
 

http://www.adwokatagk.pl/
mailto:jozef.fox@adwokatagk.pl
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W wyniku jego inicjatywy i starań, jak też zaangażowanego poparcia Pana Dziekana  

mec. Romana Kusza  z Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach doszło do podpisania 
umowy kooperacyjnej przez Okręgową Izbę Adwokacką w Katowicach z Okręgową Izbą 
Adwokacką w Wiedniu, która obecnie jest kontynuowana. 

 
W wyniku propozycji Pana sen. Prezydenta Europejskiej Federacji Izb Adwokackich  
i sen. Dziekana  Okręgowej Izby Adwokackiej w Wiedniu mec. Dr. Michaela Auer, jak też 

zaangażowanego poparcia Pana Dziekana  mec. Romana Kusza z Okręgowej Izby 
Adwokackiej w Katowicach i starań mec. Foxa , Okręgowa Izba Adwokacka  
w Katowicach przystąpiła i stała się członkiem Europejskiej Federacji Izb Adwokackich – 

European Bars Federation ( EBF).   
 
Mec. Fox miał dotychczas wielki zaszczyt,-  za zgodą i przy aktywnym poparciu Pana 

Dziekana mec. Romana Kusza z Okręgowej Izby Adwokackiej  w Katowicach, który  
z wielkim zainteresowaniem śledzi wydarzenia i tendencje w adwokaturze w Europie, - 
reprezentować Okręgową Izbę Adwokacką  w Katowicach i tym samym Polską 

Adwokaturę  na następujących międzynarodowych europejskich kongresach:  
 

- Od 29 do 31 maja  2014 r. na kongresie Europejskiej Federacji Izb Adwokackich  

w Wiedniu z własnym prawniczym referatem wygłoszonym w języku niemiecki 
obejmujący 32 strony, przy czym część referatu  w języku polskim powstała przy 
aktywnym poparciu i udziale Pana Dziekana mec. Romana Kusza z Okręgowej Izby 

Adwokackiej  w Katowicach.  Również na tym kongresie  przed wygłoszonym referatem 
Pan Dziekan mec. Pinior przedstawił w języku angielskim  w formie nagrania filmowego 
Okręgową Izbę Adwokacką w Katowicach. Autorem tej filmowej prezentacji był Pan 

Dziekan mec. Roman Kusz.  
Przedmiotowa prezentacja znalazła bardzo pozytywną ocenę uczestników kongresu. 
 

- od 14 do 16 maja 2015 r. na kongresie Europejskiej Federacji Izb Adwokackich  
w Bilbao, na którym mec. Fox podniósł kwestię wynagrodzenia adwokatów według 
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.0.2002 r., jako nie odpowiadającego 

realiom rynkowym RP i zawnioskował, aby Europejska Federacja Izba Adwokackich 
podjęła w RP w przedmiocie sprawy odpowiednie kroki.    

 

-od 8 do 11 pażdziernika 2015 r. na kongresie Europejskiej Federacji Izb Adwokackich  
w  Krakowie, na którym mec. Fox zwrócił się do mec. Andrzeja Zwary, Prezesa 
Naczelnej Rady Adwokackiej RP o zajęcie stanowiska ws. wynagrodzenia adwokatów 

według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r   
 
- od 7 do 9 kwiecień 2016 r. na kongresie  New York State Bar 

Association, International Section w Krakowie,  
 
- od 12 do 14 maja 2016 r. na kongresie Europejskiej Federacji Izb Adwokackich  

w Strasbourgu, - na którym mec. Fox podniósł w formie ustnej sprawę odpowiedzi 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu w przypadku negatywnej 
dezycji/orzeczenia. Złożył wniosek ws. podania w negatywnej odpowiedzi konkretnej 

podstawy prawnej.    
 
 i od 13 do 15  pażdziernika 2016 r. na kongresie Europejskiej Federacji Izb Adwokackich 

w Luxembourgu, na którym mec. Fox podniósł ponownie w formie ustnej i pisemnej 
sprawę odpowiedzi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu w 
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przypadku negatywnej dezycji/orzeczenia. Złożył pisemny  wniosek w języku angielskim 

ws. podania w negatywnej odpowiedzi konkretnej podstawy prawnej.    
 
W wyniku jego usilnych starań doszło 18.3.2009r. do otwarcia „Konsulatu Republiki 

Austrii” w Katowicach, który de facto prowadził sam z wielkim zaangażowaniem  
 
Zainicjował i doprowadził m.in. do powstania umów partnerskich pomiędzy Gminą 

Wolfsgraben i Parafią Rzymsko Katolicką w Wolfsgraben w Austrii i  Gminą Kolonowskie 
i Parafią Rzymsko Katolicką w Kolonowskiem. 
 

Wskutek jego inicjatywy i starań miasto i Gmina Kolonowskie zostały przyjęte jako 
pierwsze,  a Gmina Tworóg  jako druga Gmina w Polsce do  Sojuszu Klimatycznego typu 
zachodniego wspieranym m.in. przez Rząd Dolnej Austrii. 

 
Jego staraniem i bezinteresownym zaangażowaniem przyczynił się do podpisania umów 
partnerskich i wymiany uczniów pomiędzy szkołami w Kolonowskie i szkołami w 

Purkersdorf w Dolnej Austrii. Szkoły te jako pierwsze weszły w skład Sojuszu 
Klimatycznym typu zachodniego, który jest wspierany m.in. przez Rząd Dolnej Austrii. 
 

Podjął też inicjatywy ws. uratowania historycznego osiedla robotniczego i byłego kościoła 
w Boruszowicach. Oddał też w Urzędzie Gminy Tworóg inne inicjatywy, które niestety nie 

zostały zrealizowane. 
  

W jego ocenie historyczna przedmiotowo ( podmiotowa)  sytuacja etniczna 
Ślązaków jest jedną z największych nieuregulowanych prawnie tragedii w Europie. 

   
Mając na uwadze tą śląską historycznie przedmiotową, tragiczną, etniczn ie sytuację 
Górnoślązaków, jak też m.in. wyniki spisu ludności w RP w roku 2011  prowadził w 

Sądach Rzeczypospolitej Polskiej, jako chyba pierwszy po roku 1945 śląski adwokat 
procesy ws. prawa do zrzeszania się osób deklarujących w spisie  2011 r. przynależność 
do narodowości  śląskiej  i uznania śląskiej tożsamości etnicznej i języka śląskiego, jako 

regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wpis  do ustawy z 6 stycznia 2005 r. o 
mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym.(Dz. U. Nr. 17,poz. 141 
z poz. zmianami). 

 
Czynił to bezinteresownie ponosząc przy tym wszelkie koszty sądowe w wielkiej nadziei i 
w głębokim przekonaniu, że jego praca doprowadzi do przyznania  Ślązakom  w RP 

należnych im podmiotowych praw jako mniejszości etnicznej. 
 
Mec. Fox był głęboko przekonany, że w RP znajdzie zrozumienie dla jego  poczynań  i 

uda mu się osiągnąć na zasadzie dialogu polityczno – prawnego w ramach i w zgodzie z 
systemem prawnym RP i ratyfikowanymi międzynarodowymi konwencjami przez RP 
należne im od wieków  prawno – podmiotowe uregulowania etniczne.   

 
Jako adwokat mec. Fox prowadził nw. postępowania sądowe w przedmiocie spraw: 
 

1. Rejestracja „Związku Ludności Narodowości Śląskiej” z siedzibą w Katowicach,. 
uchwalenie statutu  miało miejsce 24.11.1996 r., przedmiotowe postępowanie prowadził 
w okresie od 15.02.2013 r. do 28.04.2016 r. 
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W przedmiotowym postępowaniu sądowym wnioskował przyznanie m.in. osobom 

deklarujących w spisie ludności 2011 przynależność do  narodowości  śląskiej prawa do 
zrzeszania się, co wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach  z dnia 22 lutego 2016 r. w 
ramach apelacji zostało oddalone i załatwione  prawomocnie negatywnie.  

 
W związku z wydarzeniami w dniu 17 kwietnia 2016 r. w Biedermannsdorf w Austrii 
wypowiedział pełnomocnictwo  i zrezygnował z dalszego prowadzenia procesu 

stowarzyszenia i  nie składał już skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w Warszawie i 
dalej skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu.   
 

2. Rejestracja „Stowarzyszenia Ludności Narodowości Śląskiej” z siedzibą w Kotorzu 
Małym k. Opola,  zebranie założycielskie miało miejsce 15.03.2011 r.,  przedmiotowe 
postępowanie prowadził w okresie od  01.09.2012 r. do 18.06.2015 r.  

 
W przedmiotowym postępowaniu sądowym wnioskował przyznanie m.in. osobom 
deklarujących w spisie ludności 2011 przynależność do  narodowości  śląskiej prawa do 

zrzeszania się, co wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2013 r.  i 
w konsekwencji wyrokiem Sądu  Okręgowego w Opolu z dnia 18.06.2015 r. zostało 
załatwione  prawomocnie negatywnie. 

 
Po wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 18.06.2015 r. zostało mu wypowiedziane 
pełnomocnictwo i tym samym został pozbawiony możliwości dalszego reprezentowania 

tego Stowarzyszenia, co spowodowało, że nie mógł już składać skargi kasacyjnej do 
Sądu Najwyższego w Warszawie i dalej skargi do Trybunału Praw Człowieka w 
Strasbourgu.   

 
W dniu 15.12.2012 r. Zarząd Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej przyznał mu 
dyplom za jego ogromny wkład w działalność  SONŚ „Członkostwo honorowe nr. 1”.  

  
3. Wytoczenie w Sądzie Okręgowym w Opolu powództwa  z dnia 15.01.2014 r. o 
ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa zgodnie z art. 189 k.p.c. i art. 23 k.c. w 

związku z art. 45 Konstytucji RP i art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności sporządzonej w  Rzymie 4 listopada 1950r. zmienionej i 
uzupełnionej protokołami ( Dz.U. z 1993, Nr.61,poz. 284).  

 
W przedmiotowym postępowaniu wnioskował, aby Sąd Okręgowy w Opolu  na podstawie 
art.193 Konstytucji RP zwrócił się z zapytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego 

RP  ws. stwierdzenia zgodności ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym  
( Dz.U. z dnia 31 stycznia 2005 r. Nr. 17,poz. 141 z poz. zmianami ) z powołanymi 

przepisami  konstytucji RP i ratyfikowanymi przez RP umowami międzynarodowymi.  
 
Sąd Najwyższy w Warszawie postanowieniem z dnia 16 pażdziernika 2015 r., sygn. akt V 

CDSK 99/15  odmówił przyjęcia  skargi kasacyjnej do rozpoznania. 
 
Przedmiotowe postępowanie prowadził w całości do 16.10.2015 r.  

 
4. Postępowanie w Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Rybniku dot. wywózek Ślązaków 
do Rosji w roku 1945 z wniosku Rudolfa Kołodziejczyka z Rybnika ws. jego Ojca Jana 

Kołodziejczyka na zasadzie art.118 k.k. i art.417 k.c., jako proces precedensowy i 
dotychczas jedyny po roku 1945, który zakończył się skargą przed Trybunałem Praw 



5 

 

5 

 

Człowieka w Strasbourgu negatywnie i bez rozpatrzenia, ponieważ RP poddała się w 

oświadczeniu rządowym z dnia 7 kwietnia 1993 r. jurysdykcji Trybunału za stany 
faktyczne i prawne zaistniałe dopiero po roku 01.05.1993. 
 

Sąd Najwyższy w Warszawie postanowieniem z dnia 18 czerwca 2015 r., sygn. akt IV KK 
13/15 oddalił kasację jako oczywiście bezzasadną. 
 

Przedmiotowe postępowanie prowadził  w okresie od 2013 r. do roku 2015 w całości. 
 
5. W roku 2014 na podstawie pełnomocnictwa 13 organizacji śląskich i w zasadzie art. 

118 i 80 Konstytucji RP z dnia 02.04.1997 r. podjął kroki ws. podjęcia inicjatywy 
ustawodawczej odnośnie nowelizacji i zmiany ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o 
mniejszościach narodowych i etnicznych oraz  języku regionalnym. (Dz.U. z dnia 31 

stycznia 2005 r. Nr.17,poz. 141 z poz. zmianami ). 
 
Również inne organizacje śląskie podjęły znane mu i podobne  inicjatywy z roku 2012.   

 
W przedmiocie sprawy zwrócił się do wszystkim instytucji wymienionych w art. 80 i 118 
konstytucji RP.  

  
Niestety wynik jego przedmiotowych starań był negatywny. 
 

6. Rejestracja Stowarzyszenia „Nasz Wspólny Śląski Dom“ z siedzibą w Rybniku.    
 
W przedmiocie rejestracji Stowarzyszenia „Nasz Wspólny Śląski Dom“ reprezentował z 

umocowania Zarządu to stowarzyszenie przed Sądami RP. 
 
Jego praca zawodowa miała miejsce głównie w Zespole Radców Prawnych Woj. Rady 

Narodowej  w Opolu, w Austrii głównie na stanowiskach kierowniczych w branży 
bankowości. 
 

Jego życie prywatne i zawodowe wiodło go m.in. przez Opole, Wiedeń, Frankfurt nad 
Menem, Londyn, Moskwę, Pragę Czeską, Linz a. D. i Katowice. 
 

W np.  banku „AVA Bank” w Wiedniu był szefem wydziału rewizji  z pozycji „Oberprokurist 
- Nadprokurent”. 
 

W ramach jego pracy w koncernie Voest Alpine AG w Linzu a. D.  był asystentem szefa 
projektu  Dr. DI Gerharda Mitter i brał udział w pracach koncernu dot. przejęcia przez 
koncern Voest Alpine AG Huty Sędzimira i Huty Katowice.  

 
Mec. Fox  prowadził  firmę Voest Alpine Stahlhandel Polska z siedzibą w Gl iwicach. 
 

Pełnił w koncernie  POLYGRAM  z siedzibą w Londynie funkcję  „General Manager” 
siostry koncernu „Polygram Rosja”  z siedzibą w Moskwie. 
 

Jest obywatelem Republiki Austrii ze stałą kartą pobytu w Polsce, ze stałym miejscem 
zamieszkania w Austrii. 
 

W Polsce prowadzi kancelarię adwokacką w Katowicach i mieszka na Łojcowiżnie jego 
Starzików. 
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Jest żonaty i ma dwoje dzieci. 
 
Językiem jego serca, jest język śloński, którym posługuje się na co dzień, jako być może 

jedyny śląski adwokat i jako jeden z  jego dowodów pielęgnowania tożsamości ślońskiej 
swoich przodków. 
 

Jego ślońskie serce ma nadal otwarte rany i krwawi z powodu braku zrozumienia  
w RP ws. przyznania Ślązakom, - którzy są już obecnie na Górnym Śląsku niestety 
absolutną mniejszością - należnych im od wieków praw etnicznych  przez Państwo 

Polskie. 
 
W związku z przykrymi dla niego wydarzeniami w dniu 17 kwietnia 2016 r. w 

Biedermannsdorf w Austrii zaprzestał w chwili obecnej m.in. w Sądach RP działać jako 
adwokat na rzecz spraw śląskich. 
 

 
 
 


