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Oświadczenie Redakcji In Gremio
W grudniowym numerze In Gremio (nr 44), w artykule „Prawnik doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego” nie zaznaczono w sposób
wyraźny, że sporządzony przez Ryszarda Różyckiego tekst jest oparty na
laudacji autorstwa prof. Bronisława Ziemianina. Czynimy to niniejszym.

Ministerstwo sprawiedliwości w ostatnim czasie przedstawia różne koncepcje zmian, jakie mają być przeprowadzone w ustroju i funkcjonowaniu szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności w
prokuraturze. Wyjątkowe kontrowersje budzi pomysł
zróżnicowania metod naliczania wynagrodzenia sędziom i prokuratorom.
Jak do zapowiadanych zmian podchodzą prokuratorzy? Czy są zadowoleni z obecnej sytuacji? Jak w praktyce wygląda niezależność prokuratury? Czy prokuratorów zadowala istniejący poziom samodzielności przy
podejmowaniu decyzji w prowadzonych przez nich
sprawach? O tych i o innych ważnych dla prokuratury
sprawach wypowiada się dla „In Gremio” Prokurator
Okręgowy w Szczecinie Józef Skoczeń.
Diagnozę obecnej sytuacji w prokuraturze starają się
nadto postawić inni autorzy, których artykuły zamieszamy na kolejnych stronach czasopisma.

Poza tym, warto już dzisiaj zauważyć, że niebawem swój żywot zakończy w dotychczasowej formie
jeden z największych sądów w Polsce, tj. Sąd Rejonowy w Szczecinie. W jego miejsce powstaną dwa – Sąd
Rejonowy Szczecin – Centrum oraz Sąd Rejonowy
Szczecin – Prawobrzeże i Zachód. O przygotowaniach do utworzenia drugiego z nich, nowej de facto
jednostki szczecińskiego wymiaru sprawiedliwości,
opowiada sędzia Tomasz Szaj, odpowiedzialny za
jego utworzenie.
W styczniu i lutym tego roku tańczyliśmy na balach, jeździliśmy na nartach, graliśmy w piłkę nożną.
Byliśmy w końcu w Teatrze Polskim, na szóstym już
Wieczorze pod naszym patronatem.
O tym wszystkim przeczytają Państwo w najnowszym
numerze „In Gremio”. Zapraszamy do lektury.
Redakcja

Człowiek „In Gremio” 2008 roku
Niektórzy teoretycy prawa wskazują na istnienie wspólnoty prawników. Wspólnotę scala nie tylko szczególny
profil wykształcenia, ale przede wszystkim język jakim
się komunikują, humanistyczne schematy myślenia,
krąg zainteresowań, a niejednokrotnie i ideały przyświecające działalności zawodowej lub publicznej.
Nasze pismo u swego zarania odwołało się do tej idei
wspólnoty świata prawniczego, a dziś chce wskazać i nagrodzić tych spośród nas, którzy tej idei poświęcają swój
czas i zdolności. Którzy niebanalną aktywnością na polu
zawodowym, jak również w życiu społecznym urzeczywistniają ideę „In Gremio”: biorą udział w szeroko rozumianej wymianie myśli przez przedstawicieli wszystkich
środowisk prawniczych. Tych, którzy tworzą kulturę
prawną naszego regionu, przybliżają tradycję prawniczą
ziem dzisiejszego województwa zachodniopomorskiego,
czy omawiają na forum publicznym problemy, z którymi
w naszym kraju zmagają się osoby wykonujące zawody
prawnicze. Działalność ta to także opisywanie i promowanie udziału prawników w życiu społecznym, na wielu
niwach aktywności pro publico bono oraz podejmowanie bieżącej analizy proponowanych i przeprowadzanych zmian w wymiarze sprawiedliwości.
Chcielibyśmy, aby osoba uhonorowana za te zasługi
w 2008 roku odebrała specjalnie zaprojektowaną statuetkę „Gremiusa” (nad którą jeszcze pracujemy). W
oprawie lokalnych mediów i z udziałem przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych uroczyste wręczenie nagrody nastąpi na początku 2009 roku. Wyboru
dokona Kapituła nagrody, do której zaproszeni zostaną
znani przedstawiciele prawniczych grup zawodowych.
Kapituła przyznając nagrodę będzie miała na względzie
przede wszystkim głosy oddane przez czytelników „In
Gremio”. Zapraszamy zatem wszystkich do wskazywania swoich kandydatów do nagrody, do prezentowania
postaci i osobowości oraz ich nieznanej i wyjątkowej

aktywności. Prosimy o przedstawianie ciekawych uzasadnień, które gotowi jesteśmy publikować.
Jako że wyboru dokonujemy po raz pierwszy, siłą
rzeczy uwzględniamy przy tej edycji naszego plebiscytu dokonania kandydatów przede wszystkim w latach
poprzedzających bieżący rok, mając w szczególności
na uwadze okres wydawania „In Gremio”. W kolejnych
numerach będziemy prezentować poszczególnych kandydatów, ich sylwetki i osiągnięcia.
Podejmijmy się razem stworzenia etosu tej wspólnoty, do której przynależność stanowi nobilitację, ale
także zobowiązanie.
Redakcja



„Liczymy na solidaryzowanie się z nami
innych prawniczych grup zawodowych”
z Józefem Skoczeniem, Prokuratorem Okręgowym
w Szczecinie rozmawia Piotr Dobrołowicz

Piotr Dobrołowicz, In Gremio: Czy prokuratorzy
mają powody by strajkować?

de facto wyższe od sędziowskich. Czy tak jest w rzeczywistości?

Prokurator Okręgowy w Szczecinie Józef Skoczeń: Prokuratorzy nie strajkują i nie strajkowali. Do tej pory nie
spotkaliśmy się z takim problemem w żadnej z prokuratur w kraju, natomiast faktem jest, iż zapowiadane
były protesty. Czy mają powody? Tak, bo przecież od
wielu lat prokuratorzy nie są pewni swojej pozycji zawodowej. Nie pierwszy już raz w kampanii wyborczej
do parlamentu staje zagadnienie reformy prokuratury.
Doświadczenie uczy, iż po każdych wyborach do Sejmu i Senatu ktoś chce prokuraturę „reformować”. A ileż
ją można zmieniać? Prokuratorzy nie mają pewności,
jaka ona będzie jutro. Nie mamy pewności, że za kilka
lat nie pojawi się kolejny projekt likwidacji istniejącej
struktury prokuratury. To jest jeden powód do niezadowolenia. Drugi powód – pojawiły się pomysły wprowadzenia do ustawy możliwości zwalniania prokuratora
za służby. Jeżeli się zlikwiduje jakiś szczebel prokuratury, to prokuratora z danej jednostki, jeśli nie będzie dla
niego miejsca, będzie można zwolnić ze służby. Taka
propozycja wydaje się nie do przyjęcia w jakimkolwiek
demokratycznym kraju europejskim. Jeśli tak by się stało, to nigdy nie będziemy mogli mówić o niezależności
prokuratury. Mówienie o niezależności prokuratury w
takim układzie byłoby mrzonką, bo zawsze w przyszłości można by powiedzieć, że zlikwidujemy prokuratury
rejonowe i zastąpimy je nowymi strukturami, zwalniając kogo chcemy.

J.S.: Nie zgadzam się z tym. Spójrzmy chociażby na
dodatki funkcyjne, które w prokuraturach są takie
same albo zbliżone do dodatków sędziowskich. Prezes sądu, odpowiednio rejonowego, okręgowego czy
apelacyjnego ma taki sam dodatek jak prokurator rejonowy, okręgowy i apelacyjny. Naczelnicy wydziałów
mają dodatki takie same lub zbliżone do dodatków
przewodniczących wydziałów w sądach.

P.D.: A co z zarobkami? Czy obecny system wynagradzania zadowala prokuratorów?
J.S.: Zarobki tak prokuratorów jak i sędziów, bo w takich kategoriach powinniśmy mówić, od wielu już lat,
jeżeli wzrastają, to nie w takim stopniu, jak zarobki
innych grup prawniczych, czy nawet innych grup zawodowych. W ostatnich latach podwyżek właściwie
nie było. Te, które były tylko w niewielkim stopniu
wyrównywały inflację. W 2007 roku w ogóle nie mieliśmy podwyżek. Jesteśmy jedną z nielicznych grup, w
stosunku do której nie było zwiększenia kwoty bazowej. Tak było także w latach poprzednich.



P.D.: Ostatnio na łamach „In Gremio” sędzia Maciej
Strączyński powiedział, że zarobki prokuratorów są

P.D.: Uwaga sędziego Strączyńskiego dotyczyła między innymi nagród dla prokuratorów, których ustawodawca nie przewidział dla sędziów.
J.S.: W prokuraturze nie ma nagród. To jest jakieś kolejne nieporozumienie. Prawdą jest, że w ustawie o prokuraturze jest zapisana możliwość udzielenia nagrody
prokuratorowi. Tych nagród w prokuraturach nie ma w
rzeczywistości już od połowy lat 90-tych. Dopiero Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, w latach 2006 – 2007,
przyznał nagrody indywidualne w naszym okręgu. Na
220 osób pracujących w okręgu szczecińskim nagrody
otrzymało 3 prokuratorów. Jest to zatem zjawisko marginalne. Oczywiście, możemy rozważać, czy takie nagrody
powinny w ogóle być. Zdania prokuratorów są podzielone. Dzisiaj [tj. 28 lutego 2008 r. – przyp. red.] odbyło się
Zgromadzenie Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie i były głosy, by nie było w ustawie takiego zapisu, który może niepotrzebnie drażni sędziów.
P.D.: Ostatnie dwa lata funkcjonowania polskiej prokuratury były przedmiotem wielu krytycznych opinii. Jak pan ocenia, czy rządy PiS-u pomogły prokuraturze i prokuratorom w budowaniu ich prestiżu w
społeczeństwie, czy też im zaszkodziły?
J.S.: Prokurator okręgowy nie może oceniać rządów
żadnej partii i ja tego robić nie będę. Prokurator, tym
bardziej szef prokuratury, co wynika z ustawy, jest
osobą apolityczną. Mogę natomiast wypowiadać się
prywatnie, co czynię w trakcie wyborów parlamentarnych za pomocą karty wyborczej.
P.D.: W innych regionach Polski szeroko komentowano kontrowersyjne, przyspieszone awanse niektó-

wyższe przykłady potwierdzają stawianą przeze mnie
tezę, iż o awansach w Szczecinie decydują względy
merytoryczne oraz doświadczenie.
P.D.: Przejdźmy do innego tematu. Prokuratura szczecińska od lat przewodzi w różnego rodzaju statystykach, dotyczących szybkości pracy, jej jakości i wyników. Czy pana zdaniem prokuratorzy szczecińscy
czują się z tego powodu odpowiednio docenieni?

rych prokuratorów do prokuratur wyższych szczebli.
Media tłumaczyły je najczęściej znajomością z byłym
ministrem sprawiedliwości i daleko posuniętą lojalnością wobec niego. Czy takie kontrowersyjne przypadki mogły mieć miejsce w okręgu szczecińskiej
prokuratury?
J.S.: W żadnym wypadku nie mogę się odnieść do
tego, co działo się w innych okręgach. Po prostu nie
mam odpowiedniej wiedzy. Natomiast każdy prokurator okręgowy ma ustawowe uprawnienia do składania wniosków kadrowych. Zapewniam, iż w okręgu
szczecińskim awanse znajdują uzasadnienie merytoryczne, wynikają z predyspozycji kandydatów. Mój
przełożony nigdy nie sugerował mi, ani nie podpowiadał, jakie mam składać wnioski kadrowe. Od kiedy
kieruję okręgiem szczecińskim, powołano nowych
szefów tylko w 3 prokuraturach rejonowych. Szef Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie odszedł w stan
spoczynku. Następcą została pani prokurator, która
poprzednio była jego zastępcą, notabene o najdłuższym stażu w Goleniowie. Szefem w Pyrzycach został
wieloletni zastępca prokuratora rejonowego, w związku z tym, że poprzedni szef przeszedł do Prokuratury
Okręgowej. Szefem w Świnoujściu został prokurator,
który pełnił te obowiązki jeszcze zanim ja zostałem
Prokuratorem Okręgowym. Ostatnio złożyłem wniosek do Prokuratora Apelacyjnego o powierzenie obowiązków Prokuratora Rejonowego w Prokuraturze
Rejonowej Szczecin – Niebuszewo pani Ewie Rapcewicz – Kluczykow, osobie z ponad 20–letnim doświadczeniem zawodowym, będącej wieloletnim zastępcą
Prokuratora Rejonowego najpierw w Śródmieściu,
a potem na Prawobrzeżu. To z kolei wynika z faktu, iż
w sobotę [tj. 01 marca 2008 r. – przyp. red.] przechodzi w stan spoczynku prokurator Gerard Markowski
– wieloletni szef Prokuratury Szczecin–Śródmieście,
a następnie Prokuratury Szczecin–Niebuszewo. Po-

J.S.: Myślę, że tak. Satysfakcją dla nas wszystkich, tak
jak dla każdej grupy zawodowej, jest to, że jest oceniana pozytywnie, lepiej niż koleżanki i koledzy z innych
okręgów. Wspomniał Pan o „rankingach” w prokuraturach. Zostały one wprowadzone przez prokuratora
generalnego, ministra sprawiedliwości Grzegorza
Kurczuka. Następcy nie kontynuują już prowadzenia
rankingów w prokuraturze, natomiast rzeczywiście
nasze wyniki były i są dobre. Wcześniejsze rankingi
odzwierciedlały nakład pracy prokuratorów w konkretnej kategorii spraw. Nie tylko karnych. Do rankingu były brane pod uwagę także działania o charakterze administracyjnym, czy też cywilistycznym.
U nas wygląda to dobrze. Podam przykład dotyczący
jednej uchwały Rady Miasta Szczecina. Prokurator
doprowadził swoim wnioskiem do jej unieważnienia
– chodziło o opłaty za strefę parkowania. Osobą tą
była prokurator Barbara Rzuchowska, która swoim
wielkim zaangażowaniem, analizą przepisów i złożeniem odpowiednich środków prawnych doprowadziła do szczęśliwego dla wielu mieszkańców Szczecina
finału. Nie ukrywam, że w sprawie tej uchwały - co
rzadko się zdarza - wpłynęło do nas bardzo wiele
pism, w których dziękowano pani prokurator. To jeden z wielu przykładów. Inne sprawy są mniej spektakularne, ale również bardzo potrzebne, czy to z punktu widzenia grupy ludzi, czy interesu nawet jednego,
konkretnego człowieka. Co do satysfakcji z pracy,
to myślę, że szczecińscy prokuratorzy ją mają. Sam
staram się przynajmniej dobrym słowem, nagrodą w
postaci dodatkowej publikacji, komentarza wyróżnić
czy to jednostkę prokuratury, czy danego prokuratora.
Zdaję sobie jednak sprawę, że jest to, tak jak w sądzie,
bardzo trudne - jak przecież porównać pracę jednego
prokuratora do drugiego, skoro każdy wykonuje inne
działania w różnych sprawach.
P.D.: Jak Pan ocenia obecne uregulowania prawne
w kontekście samodzielności prokuratorów w ich
codziennej pracy. Czy jest ona wystarczająca? Mam
tu na myśli w szczególności wnioski o tymczasowe
aresztowanie, ustalanie wymiaru kary z oskarżonym, chociażby w zakresie art. 335 i 387 k.p.k. na
sali sądowej.
J.S.: Nie wiem, jakie są oczekiwania stron, z którymi
prokurator styka się na rozprawie czy w postępowaniu przygotowawczym. Musimy jednak pamiętać, iż



najważniejsza sprawą jest to, by prokuratura była niezależna od organów zewnętrznych. Każdy prokurator źle
by się czuł - ja w każdym razie nie wyobrażam sobie takiej postawy prokuratora - gdyby jego praca była uzależniona od woli innych organów, organów zewnętrznych.
Natomiast wewnętrzny ustrój prokuratury jest taki, że
niektóre decyzje muszą być aprobowane przez przełożonych lub z nimi konsultowane. System pracy prokuratora jest zupełnie inny niż system pracy sędziego.
W sądzie karnym jeden sędzia prowadzi postępowanie
od początku rozprawy aż do wydania wyroku. W prokuraturze jest to, w naszych realiach, niemożliwe. Prokuratorzy odchodzą, awansują, przechodzą do innych
prokuratur, do IPN. Ich sprawy są kontynuowane przez
innych. W związku z tym często potrzebna jest konsultacja. Nowy prokurator zastaje jakąś sprawę z aresztami, z konkretnymi zarzutami. W samym sądzie prawie
nigdy nie zdarza się, by autor aktu oskarżenia oskarżał
następnie przed sądem. Robi to ktoś inny. Pamiętam,
jak sam często stawałem przed sądem tylko po to, by
wygłosić mowę końcową i wnioski o karę. W związku
z tym, gdyby to były tylko moje wnioski, mogłoby dojść
do nieporozumienia. Autor aktu oskarżenia może mieć
zupełnie inne zdanie niż ja. Stąd też ustawa o prokuraturze daje kierownikom jednostki prokuratury prawo
do zastrzegania jakiejś formy wpływania na wymiar
kary. Od razu jednak chcę powiedzieć, że ustawa o prokuraturze daje także każdemu prokuratorowi prawo do
samodzielnego decydowania na rozprawie. I może niekiedy, szczególnie wtedy, kiedy na rozprawie wydarzyło się coś nowego, nieprzewidzianego, „kunktatorstwo”
niektórych prokuratorów, a może czasem inne względy, decydują, że wolą oni konsultować swoje decyzje
z przełożonymi zamiast samemu zgłaszać to, do czego
ustawa daje im prawo. Przecież nie jest tak, że prokuratorzy są ograniczani w swojej samodzielności. Każdą
decyzję podejmuje prokurator, do którego sprawa jest
przypisana. To jest jego decyzja, i jeżeli dany prokurator
mówi, że tak nie jest, to nie mówi prawdy. Ten, kto podpisuje decyzję, bierze za nią odpowiedzialność.
P.D.: W ustroju prokuratury szykują się zmiany. Co
pan sądzi o rozdzieleniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego – czy jest to dobre
rozwiązanie?



J.S.: W opinii prokuratorów okręgu szczecińskiego
funkcje te powinny być oddzielone. Ale jednocześnie uważamy, że ustrój prokuratury, a szczególnie
pozycja prokuratora generalnego powinna być przedmiotem regulacji ustawy konstytucyjnej. To jest powszechna opinia w naszym środowisku. Co ważne,
minister sprawiedliwości, już w pierwszym tygodniu
urzędowania, spotkał się z prokuratorami okręgowymi w ministerstwie i też wyraził taki pogląd, chociaż
oczywiście trudno dzisiaj stwierdzić, czy jest to w
ogóle możliwe do realizacji.

P.D.: A co prokuratorzy sądzą o innym pomyśle ministerstwa sprawiedliwości, a mianowicie likwidacji
prokuratur apelacyjnych?
J.S.: Prokuratorzy szczecińscy opowiadają się przeciwko likwidacji prokuratur apelacyjnych. Jesteśmy zdania, że struktura prokuratur powinna być taka sama,
jak struktura sądów, w tym Prokuratury Generalnej
jako odpowiednika Sądu Najwyższego. Likwidacja
prokuratur apelacyjnych spowodowałaby, iż wyroki
sądów apelacyjnych byłyby oceniane i ewentualnie
zaskarżane przez prokuratorów niższych szczebli.
Tak być nie powinno. Przed sądem apelacyjnym powinien reprezentować prokuraturę prokurator prokuratury apelacyjnej, i to on powinien podejmować
decyzję w przedmiocie kasacji. Z drugiej strony, jeśli
pozostaną tylko prokuratury okręgowe, to byłyby one
bardzo zróżnicowane. Jedne byłyby bardzo duże liczebnie, inne zaś - liczące co najwyżej kilka etatów.
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie ma na dzisiaj 50
etatów orzeczniczych, wobec tego stać jest nas na to,
by wyspecjalizować prokuratorów w różnych dziedzinach. Gorzej byłoby w mniejszych jednostkach.
P.D.: Czego dzisiaj trzeba życzyć szczecińskim prokuratorom?
J.S.: Na pewno spokoju w podejściu do zapowiadanych zmian ustrojowych prokuratury, a także tzw.
pewności zawodowej. Liczymy też na solidaryzowanie się z nami innych prawniczych grup zawodowych
– adwokatów, radców prawnych, a przede wszystkim
sędziów. Uważam, że jeżeli prokuratura będzie słaba,
jeżeli odejdą od nas najlepsi prokuratorzy - a odejdą, jeśli nastąpi zróżnicowanie w wynagrodzeniach
sędziów i prokuratorów, to stan wymiaru sprawiedliwości drastycznie się pogorszy. Pamiętajmy, iż tak
jak wykształcenie dobrego sędziego, tak i prokuratora
jest pewnym - długotrwałym - procesem. W interesie
wszystkich prawniczych grup zawodowych jest to,
żeby prokuratura była dobra. To żadna tajemnica, że
lepiej się sądzi sprawę dobrze przygotowaną, z dobrze
wyedukowanym prokuratorem. Wiem, że toczą się
dyskusje na temat tego, czy wynagrodzenie sędziego
powinno być takie samo jak wynagrodzenie prokuratora. My w każdym razie opowiadamy się za dotychczasowym rozwiązaniem. Myślę również, że większość sędziów też nam tego życzy, chociaż zdarzały
się - również na łamach „In Gremio” - wypowiedzi
przeciwne. Przypominam, iż standardy europejskie
są takie, że pozycja zawodowa prokuratora i sędziego
jest taka sama. O tym zresztą mówią zalecenia Rady
Europy, stąd emocjonalne wypowiedzi niektórych
sędziów, że w żadnym cywilizowanym kraju wynagrodzenie sędziego i prokuratora nie jest takie samo,
nie są do końca prawdziwe, a może nawet i nieprawdziwe. [ ]

Mirosław Kido, prokurator Prokuratury
Apelacyjnej w Gdańsku, do 10 lutego
2006 r. Prokurator Okręgowy w Słupsku

Niezależna Prokuratura?
Usus magister est optimus / Praktyka to najlepszy nauczyciel
– Cyceron
To zaklęcie słyszę od chwili powrotu do prokuratury, czyli od 18 lat. Kiedy u władzy jest lewica (bardzo
umowna) i po swojemu „mebluje” prokuraturę, oczywiście w celu ”umocnienia lub przywrócenia (a to w
zależności od kadencji) niezależności”, to prawica (też
bardzo umowna) podnosi alarm, że upolitycznienie,
zamach, skandaliczne podporządkowanie władzy
wykonawczej i psucie Państwa. Po zamianie stron
- odwrotnie, tylko katalog haseł ten sam. Chocholi
taniec trwa, karuzela zmian kręci się coraz szybciej,
choć muszę sprawiedliwie przyznać, że koniec eksperymentu zwanego „budową IV Rzeczypospolitej”,
przyhamował nieco wymianę kadr kierowniczych,
przynajmniej na średnim szczeblu. Ustawa o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r przez wszystkie te lata
była niemiłosiernie nicowana, zmieniana i nowelizowana, zawsze oczywiście pod pretekstem zapewnienia tej instytucji większej „niezależności”, co w praktyce godziło w elementarne zasady „państwa prawa”.
Na marginesie rozważań o niezależności wspomnę,
że kilka lat temu prokurator Krzysztof Parulski postulował wprowadzenie instytucji niezawisłego prokuratora, powoływanego przez Sejm, do wszczynania
i prowadzenia postępowań przygotowawczych w stosunku do podmiotów podlegających odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu i do wykonywania przed
tym Trybunałem czynności oskarżycielskich. Ta propozycja de lege ferenda nie doczekała się poważniejszego odzewu, i - jak wszystkie pochodzące ze środowiska prokuratorskiego - umarła śmiercią naturalną.
Od lat z naszej korporacji płynęły wnioski o rozdzielenie stanowisk ministra sprawiedliwości, jako
stricte politycznego i prokuratora generalnego, reprezentującego apolityczną prokuraturę. Przyklaskiwała im opozycja, toteż w oczach władzy brzmiały co
najmniej podejrzanie, ale tylko do czasu politycznej
zamiany ról. Nowa władza szybko orientowała się jak
wygodne narzędzie wpadło jej w ręce i zgrabnie odwracała azymut. Równie lekko i bez żadnych skrupułów woltę czyniła poprzednia władza, grzmiąca dotąd,
że taki rozdział to powrót do modelu leninowskiego.
Widziałem z bliska wiele takich cudownych nawróceń, toteż z zainteresowaniem obserwuję poczynania
ministra Ćwiąkalskiego, który, mimo upływu 100 dni
od objęcia urzędu nadal zdaje się konsekwentnie dążyć do zapowiedzianego w kampanii wyborczej rozdziału. Wszyscyśmy ciekawi końca. Żeby jednak tekst
nie ociekał zbytnio wazeliną, stwierdzam, że pomysł
likwidacji prokuratur apelacyjnych jest nieszczęśliwy

i wprost szkodliwy – zburzy dotychczasową symetrię
i paralelność struktur wymiaru sprawiedliwości, oderwie prokuraturę od sądu, i w konsekwencji doprowadzi do nieodwracalnej deprecjacji instytucji i zawodu
prokuratora, ”spłaszczy” ścieżkę awansową, stłumi
aspiracje zawodowe i, last but not least, położy podwaliny pod zmianę pozycji ustrojowej i płacowej prokuratorów. Uważam, podobnie jak znakomita większość
moich kolegów, że zniesienie tego szczebla, wprowadzonego przecież również po to, by odseparować Prokuratora Generalnego od konieczności wikłania się w
poszczególne postępowania przygotowawcze, będzie
kamieniem nagrobnym niezależności prokuratury.
Chcę także przestrzec przed szlachetną acz naiwną wiarą, że rozdział funkcji ministra i prokuratora
automatycznie uczyni nasz urząd niezależnym. Rozwiązania ustrojowe trzeba napełnić treścią, a to jest,
jak dowodzą dotychczasowe doświadczenia, najtrudniejsze, bowiem ostatecznie o jakości funkcjonowania instytucji decyduje charakter, poczucie godności
i wewnętrzna niezależność pełniących w niej służbę
ludzi. Chyba zresztą zbyt rzadko postrzega się nas
jako pełniących służbę, a już zupełnie nie rozumiał
tego arogancki minister, odwołujący kierowników
jednostek faxami. Niech nie spodziewa się szacunku
od tych, którymi gardził.
Niezależność rozumianą jako brak podporządkowania czynnikom zewnętrznym gwarantuje, w sensie prawnym, art. 8 ust.1 ustawy o prokuraturze, który
stanowi, że „prokurator przy wykonywaniu czynności
określonych w ustawach jest niezależny..”. Symptomatyczne jest wypadnięcie z tej normy słów, które
znajdowały się przed nowelizacją: „..od innych organów państwowych..”. W zależności od praktyki może
to oznaczać zarówno wzmocnienie, jak i osłabienie
tak sformułowanej gwarancji. Kilka lat temu byłem
publicznie piętnowany za „..niedostateczne uwzględnianie wniosków prawicowych radnych..” przy absolutnym milczeniu moich ówczesnych przełożonych,
doskonale zresztą znających prawdziwy stan rzeczy,
które to milczenie w oczach opinii publicznej mogło
stanowić (i zapewne stanowiło) potwierdzenie słuszności tak formułowanych zarzutów. Do dziś zresztą
jestem stygmatyzowany rzekomą „lewicowością” i płacę wysoką cenę za, z góry skazane na niepowodzenie,
próby utrzymania, w tamtym klimacie, niezależności
i godności. Znam wiele podobnych przypadków. Pewien katowicki prokurator, uosobienie zawodowej
rzetelności i uczciwości (nomina sunt odiosa) został



odwołany z funkcji, bo, jak podały media „..wysługiwał się lewicy..”. Inny, już po odwołaniu, (oczywiście
faxem) usłyszał, że zbyt długo był szefem. Znakomita
jednak większość taśmowo „zdmuchniętych” niczego
nie usłyszała. Ot, na biurku lądował fax „ ..z dniem
dzisiejszym odwołuję Pana…” i pozostawało jedynie
cieszyć się, że „Pana” napisano dużą literą. Nietrudno zrozumieć, że w takiej sytuacji żaden zapis ustawowy, żadna gwarancja ustrojowa, żadna pisemna
dekretacja nie zapewnią realizacji ich treści. Chyba
nie muszę też dodawać, że rezygnacja z niezależności
i bardziej lub mniej maskowana uległość wobec aktualnych ośrodków rzeczywistej władzy przyniosłaby,
w tej atmosferze, co najmniej doraźne, korzyści. Znam
też takie przypadki i nawet specjalnie się nie dziwię,
bo nie każdy chce być Don Kichotem czy Rejtanem.
Podobnie rzecz ma się z innymi, zapisanymi w art.8
powołanej wyżej ustawy, gwarancjami. Dopóki praktyka dnia codziennego nie ulegnie zasadniczej zmianie, asesor czy prokurator o nieugruntowanej pozycji,
myślący o awansie, posiadający aspiracje zawodowe,
nie zażąda polecenia na piśmie, czy sporządzenia
jego uzasadnienia. To prawda gorzka, lecz ktoś głośno
musi to powiedzieć. W tym teatrze kabuki podobne
żądanie to niemal cassus belli. Nie mają, niestety, realnego znaczenia zapisane w ustawie „bezpieczniki”,
polegające na rozróżnianiu zarządzeń, wytycznych
i poleceń przełożonego prokuratora od poleceń dotyczących treści czynności procesowej, czy sposobu
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zakończenia postępowania przygotowawczego i postępowania przed sądem. To prawnicza kazuistyka,
oderwana od rzeczywistości i całkowicie nieprzydatna w dotychczasowych realiach ( swoją drogą rad
bym poznać statystykę – ile razy w ciągu ostatnich np.
trzech lat prokuratorzy skorzystali z możliwości przewidzianych w art.8?). Jak długo postawy konformistyczne,
nacechowane układnością, serwilizmem a nawet odgadywaniem oczekiwań przełożonych, będą premiowane
wyróżnieniami lub awansami, czy choćby jak długo
będzie się utrzymywało przekonanie, że nie warto „zadzierać z górą”, tak długo zapisy art.8 a także art.10
ust.2 będą martwe. Wiem i rozumiem, że ta interpretacja, subiektywna i dokonywana na własną odpowiedzialność, jest absolutnie niepoprawna politycznie.
Obraz, który tu maluję nie jest specjalnie atrakcyjny,
szczególnie dla nas samych, ale przecież jest to tajemnica poliszynela i czas najwyższy, by przystąpić do
naprawy istniejącego stanu rzeczy, nawet jeśli mylę
się co do skali zjawiska, obserwowanego przeze mnie
z bliższej i dalszej perspektywy.
W prokuraturze spotkałem całe zastępy ludzi godnych najwyższego szacunku, odważnych, niepokornych i to oni zasługują, tak jak Polska na cud gospodarczy, na sanację instytucji, której oddali najlepsze
lata.
Uwagi o art.8 w takim samym stopniu dotyczą również stosownych zapisów w ”Regulaminie wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury”.

rys. Arkadiusz Krupa
(Sędzia Sądu Rejonowego w Goleniowie)

Nowe kierownictwo resortu posiada jeszcze kredyt
zaufania – trzeba go wykorzystać bez zbędnej zwłoki.
Jest już pierwsza jaskółka, zwiastun dobrych zmian.
Bardzo krzepiąca jest zapowiedź Ministra, wyraźna i
dobitna, opracowania czytelnych kryteriów awansu.
Po 35 latach pracy w prokuraturze (z przerwą polityczną w latach 1981-1990) uważam, że tu właśnie jest
„pies pogrzebany”.
W instytucji tak ściśle zhierarchizowanej, wieloszczeblowej, zagadnieniem pierwszorzędnej wagi
są możliwości wspinania się w górę, zdobywania
kolejnych stanowisk i funkcji. Tylko jasno wytknięta, transparentna, przejrzysta ścieżka awansu jest
prawdziwą gwarancją niezależności prokuratora, niezależności zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej.
Jest również silnym, ukierunkowanym i czytelnym
bodźcem do dobrej pracy, podnoszenia kwalifikacji
zawodowych i harmonijnej współpracy zespołowej.
To również bodziec do zdrowej rywalizacji, w którą
może zamienić się obserwowana tu i ówdzie ”walka
buldogów pod dywanem”.
Przecież podatność na jakiekolwiek naciski nie bierze się z obawy utraty pracy, bowiem prokurator jest
praktycznie nieusuwalny. A więc skąd? Jak usunąć
czynnik wpływający na potencjalne ograniczenie niezależności prokuratora? Najpierw trzeba go zdefiniować, wydobyć, choćby ze wstrętem, na światło dzienne, obejrzeć i ocenić. Jeżeli nie jest nim obawa przed
utratą pracy, utratą jedynego źródła utrzymania, to co
to jest? Strach przed popadnięciem w niełaskę, chęć
błyszczenia w mediach, przyrodzony serwilizm, niska samoocena a może jakiś rodzaj masochizmu? Otóż
nie. Stawiam tezę, że główną przyczyną potencjalnej
(podkreślam to słowo) niesamodzielności prokuratora, w znaczeniu podatności na wpływy i naciski, jest
głównie, jeśli nie wyłącznie, zabieganie o zachowanie
tzw. zdolności awansowej. We wszystkich znanych
mi przypadkach był to dominujący motyw owej, mówiąc eufemistycznie, niedostatecznej pryncypialności prokuratora.
Uregulowanie systemu awansów i wyróżnień to
klucz do niezależności. Znane i akceptowane kryteria, jawność ocen, uwzględnianie kwalifikacji zawodowych, zdolności, siły charakteru, stażu i doświadczenia, ostudzą emocje towarzyszące nominacjom
i niechybnie spowodują wzrost zaufania do tak wyłonionych przełożonych. Mam przeświadczenie graniczące z pewnością, że w tych warunkach nastąpi
naturalna atrofia negatywnych zjawisk występujących we wszystkich skupiskach ludzkich, w których
ścieżka kariery pozostaje tajemnicą wyróżnianego
i wyróżniającego. Niepochlebna plotka, donos, obmowa, spiski, szemranie po kątach (tak naprawdę upo-

karzające bezsilnych malkontentów) koterie, stronnictwa czy grupy „kawowe” pojawiają się zawsze tam,
gdzie rzuca się (i realizuje !) hasło: ”..każdy może być
szefem..” (a asesor ministrem). Ta zasada nie ma nic
wspólnego z dewolucją, za to wiele z rewolucją i jej
wszystkimi, dobrze nam znanymi, następstwami.
Najwyższy czas, by oczyścić atmosferę w prokuraturze, tak boleśnie i długo doświadczanej przez
rozmaitej maści „polityków”, będącej przedmiotem
rozlicznych zabiegów i ekstrawaganckich eksperymentów. Był czas, nie tak dawno, kiedy wstydziłem
się przyznać, że jestem prokuratorem. Wyrażam przekonanie, (a może raczej: mam nadzieję) że należy on
do przeszłości i nigdy nie wróci.
Czytelne kryteria awansu i kadencyjność kierownictwa (o której pisałem wcześniej) to nowa,
oczekiwana jakość i prawdziwa gwarancja naszej
niezależności. Ufam, że polityczne ataki na prokuraturę lub na poszczególnych prokuratorów, samotnie
walczących z bolszewickim przekonaniem, że ” jest
już odzyskana” spotkają się ze zdecydowanym stanowiskiem kadencyjnych władz, nie obawiających się
strzec niezależności prokuratury i godności wspólnej
służby.
Na koniec cytat – może doda temu przyciężkiemu
tekstowi nieco lekkości:
„…Bo to wariat – wyjaśnił doktor Daneeka - musi być
wariatem, żeby nadal brać udział w lotach bojowych,
kiedy tyle razy ledwo uszedł z życiem. Jasne, że mogę
go zwolnić, tylko najpierw musi się do mnie zwrócić.
- I to wystarczy, żeby go zwolnić?
- Wystarczy. Niech się do mnie zwróci.
- I wtedy będziesz mógł go zwolnić – upewnił się Yossarian.
- Nie. Wtedy nie będę mógł go zwolnić.
- Chcesz powiedzieć, że jest jakiś kruczek?
- Jasne, że jest kruczek – odpowiedział doktor Daneeka – Paragraf dwudziesty drugi. „Człowiek, który chce
się zwolnić z działań bojowych, nie jest prawdziwym
wariatem”.
(…) Skoro latał, był wariatem i mógł nie latać; ale gdyby
nie chciał latać, byłby normalny i musiałby latać…”.
To oczywiście „Paragraf 22” Josepha Hellera. Na
jego tle artykuł 8 ustawy o prokuraturze wydaje mi
się cokolwiek niedopracowany. Ingmar Bergman kiedyś powiedział, że kto niczego się nie boi, może stać
się złoczyńcą, kto zaś za bardzo się boi, z pewnością
stanie się niewolnikiem. Warto to pamiętać.
Wszelkie podobieństwo wspomnianych wyżej
zdarzeń i ocen do konkretnych osób jest oczywiście
całkowicie przypadkowe, ponieważ wywody moje
poświęcone były głównie kondycji ludzkiej, a nie poszczególnym przedstawicielom naszego gatunku. [ ]
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Damy radę
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Aplikację prokuratorską rozpoczęłam w 2003 roku.
Nie mogło być inaczej, gdyż egzamin ustny, do którego zakwalifikowałam się po uzyskaniu odpowiedniej
ilości punktów z części pisemnej, składałam w dniu
swoich 25 urodzin. Członkowie szanownej komisji
egzaminacyjnej życzyli mi wszystkiego dobrego i tak
też się stało....
Większość osób z naszego roku odbywała aplikację
w systemie pozaetatowym, jednakże wszystkim nam,
wbrew odmiennym twierdzeniom czy poglądom, zależało na tym, żeby jak najlepiej spożytkować trzyletni
okres aplikacji, po to by sumiennie i rzetelnie zgłębić
tajniki zawodu prokuratora.
Każdy z nas myślał o tym, że aplikacja winna zakończyć się sukcesem w postaci bardzo dobrze zdanego egzaminu prokuratorskiego, co w głównej mierze
zależało od indywidualnego zaangażowania się w jej
przebieg. W związku z powyższym każdy z nas starał
się jak tylko mógł, by podejmować szybkie i trafne decyzje merytoryczne, uczestniczyć w jak największej
liczbie wokand i zdarzeń, by „podglądać” obecnych
na miejscu przeprowadzania oględzin prokuratorów.
Każdy z nas podejmował decyzje samodzielnie i niezależnie, by w efekcie końcowym uzyskać ocenę patrona.
Nie bez znaczenia dla uzyskania doświadczenia
zawodowego pozostaje kontakt z napotkanymi na
drodze aplikanta patronami, czy też wykładowcami,
co w moim przypadku oceniam jako bardzo pozytywnie doświadczenie, gdyż zawsze mogłam liczyć z ich
strony na życzliwą i profesjonalną pomoc oraz radę.
Wszyscy oni okazali przy tym dużo wyrozumiałości i cierpliwości. Za co z całą pewnością jestem im
wdzięczna.
Innymi słowy, nie należy zapominać, iż aplikacja
to czas potrzebny aplikantowi, wyposażonemu w pewien zasób wiedzy teoretycznej, do praktycznego
przygotowania do wykonywania zawodu prokuratora. Z całą pewnością właśnie na aplikacji ujawniają
się predyspozycje i zdolności poszczególnych osób do
wykonywania zawodu prokuratora i nie zawaham się
użyć stwierdzenia, iż kształtują się one pod czujnym
okiem naszych wykładowców i patronów, którzy potrafią zwrócić na nie uwagę.
Po trzyletnim okresie „przyuczania do zawodu”
nadszedł czas na egzamin prokuratorski, który zdaliśmy wszyscy pozytywnie. Wskutek upływu czasu,
można powiedzieć, że „nie taki diabeł straszny, jak
go malują”, to z całą pewnością zasługa naszych egzaminatorów, którzy pomimo towarzyszącego nam
stresu, doskonale potrafili stworzyć nam miłą i życzliwą atmosferę podczas zdawania egzaminu. Nie mam

zamiaru opisywać zakresu materiału jaki trzeba przyswoić by zdać egzamin prokuratorski, gdyż wiedzą to
doskonale ci wszyscy, którzy go zdali, a niewątpliwie
poznają wszyscy ci, którzy mają go przed sobą. Taki
egzamin jest również próbą charakteru, sprawdzeniem swej psychiki, bystrości i sprytu.
Z perspektywy czasu można powiedzieć, iż los
nam sprzyjał, gdyż wszyscy z nas, którzy pragnęli
zostać asesorami – zostali nimi. Jeszcze wtedy nie
zdawaliśmy sobie w pełni sprawy z tego, że skończył
się beztroski okres aplikacji, podczas którego pisane
przez nas wszystkie decyzje procesowe poddawane
były rzetelnej ocenie dokonywanej przez naszych patronów.
Z całą pewnością każdy z nas zapamięta na zawsze
dzień, kiedy jechał na spotkanie z Prokuratorem Generalnym, w celu odebrania aktu mianowania na asesora.
Rozpoczęliśmy samodzielną pracę „na własny rachunek”, pod czujnym okiem naszych przełożonych,
którzy naszą wiedzę, nasz zapał, weryfikują poprzez
swoje doświadczenie zawodowe, sygnując nasze decyzje procesowe swoim podpisem, tym samym aprobując je. Instytucję aprobaty należy ocenić pozytywnie,
na pewno nie należy wiązać z brakiem samodzielności w podejmowaniu decyzji przez asesorów - jeszcze
bardzo młodych pracowników.
Pierwsze nasze decyzje procesowe, tj. akty oskarżenia, postanowienia o umorzeniu, udziały w wokandach – podczas których trzeba rozważnie, trafnie
i szybko podjąć decyzję merytoryczną, która bardzo
często będzie miała znamienny wpływ na cały przebieg postępowania, dyżury oględzinowe, jak i aresztowe na zawsze utkwią w naszej pamięci.
Jedno jest pewne coraz rzadziej dzwonimy do siebie, konsultując się pomiędzy sobą, upewniając się w
trafności podejmowanych przez nas decyzji. W tym
miejscu warto podziękować wszystkim naszym przełożonym i starszym kolegom z pracy, którzy służąc
nam swoją dobrą radą i doświadczeniem zawodowym
w każdej chwili służą nam pomocą, a bez których rad
„nasze początki” byłyby o wiele trudniejsze.
Cóż, na koniec pozostaje nam życzyć sobie wszystkiego dobrego, jak największej liczby sukcesów zawodowych i jak najmniejszej, a wręcz zerowej liczby
zwrotów aktów oskarżenia, uniewinnień, 100% skuteczności apelacji... [ ]
Monika Kowalczyk
Asesor Prokuratury Rejonowej
Szczecin-Niebuszewo

Arkadiusz Krupa, sędzia Sądu Rejonowego w Goleniowie

O niezawisłości jeszcze
zdań kilka...

Gdy jakiś czas temu w gorącym okresie grudniowych
(a i rocznych) podsumowań statystyk wszelkich od
znajomego (zresztą osobiście uroczego) Wysokiego
Rangą Prokuratora usłyszałem zarzut, że uchylając
ich (czytaj: Prokuratury) decyzje procesowe prowadzę z nimi walkę (ja, a wraz ze mną inni sędziowie)
– zamarłem. I już chciałem zakrzyknąć, że barw
wojennych nie przywdziewałem, żem wyważony w
swych decyzjach. A jednocześnie powodowany atawistyczną obawą już widziałem oczyma wyobraźni
listę wniosków o uzasadnienia przedkładane na me
biurko.
Lecz po chwili, kiedy zastanowiłem się nad swym
tokiem rozumowania uświadomiłem sobie absurdalność mej reakcji oraz to, że jestem uwarunkowany
niczym pies Pawłowa. Motywowany chorym systemem powodującym, że Prokurator w polskim systemie prawnym może uważać się za równego sędziemu. Bo jakież jest uzasadnienie, że niezawisły sędzia
– przedstawiciel odrębnej władzy - zarabia tyle samo
co prokurator. Tymczasem to uposażenie Sędziego
stanowi jeden z gwarantów jego ustrojowej niezawisłości i jest to zasada wynikająca wprost z dyspozycji Konstytucji. I tylko odnośnie zawodu sędziego
takowa zasada została wyartykułowana. Wątek niezależności prokuratorskiej pominę – a osoby chcące
go rozwinąć odsyłam do kilkunastu konferencji prasowych z okresu ostatnich dwóch lat.
Prokurator ma też inne fawory. Co więcej – ma broń
zwaną „wniosek o uzasadnienie”. Czasami skutecznie odstraszającej od dociekliwego analizowania
aktu oskarżenia, wytykania jego mankamentów
czy wręcz niechlujności i wreszcie - zwrócenia
sprawy do postępowania przygotowawczego. Przed
uwzględnianiem absurdalnych niekiedy wniosków o
skazanie bez przeprowadzania rozprawy – respektujące wytyczne Prokuratora Generalnego (względnie

przełożonego) - a nie zasady kodeksu karnego. W każdym z nas czai się nutka konformizmu, pragnienie
spędzenia weekendu bez pracy. Więc nie oszukujmy
się – czasami owej pokusie ulegamy. A jeśli nie – …
tu przemilczę opisywanie losów ewentualnego zażalenia. W konsekwencji jeszcze bardziej iluzoryczna
staje się kodeksowa zasada kontradyktoryjności.
Utrwala się praktyka, iż to na barkach sądu spoczywa ciężar prowadzenia postępowania dowodowego,
naprawiania ewentualnych „niedoskonałości” aktu
oskarżenia.
I pojawia się pytanie - czy w ten sposób niezawisłość
sędziowska, spętana w ramy dysfunkcjonalnego systemu: równającego nie równorzędne organy i nade wszystko ukierunkowanego na ilość załatwień
i statystyczną poprawność - nie podlega stopniowej
erozji? Czy nie nadszedł czas na co najmniej debatę
nad koniecznością zmian w kodeksie karnym i postępowania karnego – przede wszystkim w zakresie
ciężaru dowodowego, wprowadzenia realnej kontradyktoryjności stron, ugruntowania dyskrecjonalnej
władzy sędziowskiej i wreszcie wprowadzenia odpowiedzialności prokuratora za wniesiony akt oskarżenia. Być może okazją ku temu mógłby stać się proces
oddzielania Ministerstwa Sprawiedliwości od Prokuratora Generalnego.
Dodam, że kiedy w 1996 roku zmieniano kodeks cywilny - także wydawało się być to rewolucją… [ ]
PS.
W rzeczy samej niezwykle cenię sobie pracę Prokuratora. W szczególności tego, który nieomal na co
dzień przywdziewa togę na Sali rozpraw. I poza salą
także. Lecz nie musi to oznaczać, iż o pewnych kwestiach nie należy mówić. A nawet prowokować rozmowę. Czytaj: dyskusję. Najlepiej merytoryczną.
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Zwolennicy rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości od funkcji prokuratora generalnego są bliscy
zrealizowania swoich marzeń. Popiera ich większość
środowisk prawniczych z ministrem sprawiedliwości
na czele, a także ugrupowania parlamentarne - z wyjątkiem Prawa i Sprawiedliwości.
Skoro decyzja o tym rozdzieleniu jest niemalże przesądzona nadchodzi czas na przywrócenie instytucji sędziego śledczego.
Od pewnego czasu toczy się dyskusja w różnych
środowiskach prawniczych, a także wśród polityków
i w środkach masowego przekazu o przywrócenie
instytucji sędziego śledczego. Warto w tym miejscu
przypomnieć, że instytucja sędziego śledczego została
wprowadzona do nowożytnego procesu napoleońskiego Code d’instruction criminelle z 1808 r. Od tego czasu
instytucja ta pojawiła się w systemach prawnych niemal całej Europy.
A w Polsce mocą rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. wprowadzony
kodeks postępowania karnego, przewidywał funkcjonowanie w polskim modelu postępowania karnego – instytucję sędziego śledczego. Według tegoż k.p.k. śledztwo prowadził sędzia śledczy, któremu dana sprawa
przypadała w drodze przyjętego w sądzie okręgowym
podziału czynności, bądź też na wniosek prokuratora
sędzia, którego prezes sądu okręgowego wyznaczył dla
danej sprawy.
Gdy prokurator otrzymał od sędziego śledczego akta
śledztwa, albo wnosił akt oskarżenia, albo zwracał sędziemu śledczemu akta śledztwa z wnioskiem o jego
uzupełnienie, gdy doszedł do wniosku, że zawierało
ono braki, bądź też zwracał akta śledztwa z wnioskiem
o jego umorzenie, co następowało w przypadku, gdy
prokurator doszedł do przekonania, iż brak jest podstaw do wniesienia aktu oskarżenia. Wniosek taki miał
dla sędziego śledczego moc obowiązującą.
Przeprowadzenie śledztwa przez organ sądowy było
gwarancją obiektywnego rozważenia sprawy, oraz prawidłowego wyrokowania. Prokurator bowiem jako organ hierarchicznie podporządkowany wykonywał niejednokrotnie zalecenia swojego przełożonego.
Po zakończeniu II wojny światowej w Polsce formalnie sędzia śledczy nadal funkcjonował, jednakże obok
k.p.k. z 1928 r. wprowadzono inne akty prawne, które
regulowały kwestie dotyczące postępowania przygotowawczego. Między innymi dekrety W.P.
Dopiero nowelizacja k.p.k. w 1949 r. zniosła instytucję sędziego śledczego, a całość postępowania przygotowawczego została podporządkowana prokuraturze,
która została wyodrębniona z ministerstwa sprawiedliwości i oddzielona od sądów, tworząc osobny organ,
zbudowany na zasadach centralizmu, hierarchicznego
podporządkowania i niezależności prokuratorów od terenowych organów państwowych.

Prokurator przyjął też z tą chwilą wszystkie uprawnienia sędziego śledczego, w tym także prawo do stosowania tymczasowego aresztowania.
Myśl o ponownym wprowadzeniu instytucji sędziego śledczego odżyła w Polsce w 1957 r. Propozycję taką
de lege ferenda zgłosił prof. S. Śliwiński. Propozycja ta
nie została wówczas przyjęta.
Po 1981 r. pojawiły się tendencje ponownie powrotu
do instytucji sędziego śledczego. Zwolennicy dopatrywali
się bowiem w przywróceniu instytucji sędziego śledczego
wzmocnienia gwarancji ochrony praw jednostki w procesie karnym, a także poszanowania praworządności przez
organy, które prowadzą postępowanie przygotowawcze.
Pamiętać należy także o tym, iż zgromadzony i zabezpieczony w postępowaniu przygotowawczym materiał dowodowy służy sądowi w procesie karnym w rozstrzyganiu o winie i niewinności osób oskarżonych.
W 2007 r. kolejny raz odżyła myśl i dyskusja o przywróceniu instytucji sędziego śledczego. Warto podkreślić, iż nawet sędziowie chcą przywrócenia instytucji
sędziego śledczego. Taki sędzia, nie mając zwierzchnika jak prokurator, wydawałby decyzje procesowe:
o wszczynaniu śledztw, stawianiu zarzutów, czy umorzeniu postępowania. Prokuratorowi pozostałoby prowadzenie przesłuchań i zbieranie innych dowodów.
Stanisław Dąbrowski, przewodniczący Krajowej
Rady Sądownictwa, widzi wielką zaletę w przywróceniu instytucji sędziego śledczego w tym, że np.: decyzję
o wszczęciu postępowania podejmowałaby osoba niezależna – sędzia śledczy.
Prof. Andrzej Rzepliński uważa, że sędzia śledczy
jako niezawisły i nie mający zwierzchnika - tak jak prokurator - wydawałby decyzje procesowe: jak wszczynanie śledztwa, stawianie zarzutów, areszt tymczasowy,
umorzenie postępowania itp.
Według prof. Piotra Kruszczyńskiego fatalne doświadczenia ostatnich lat z całą oczywistością świadczą
o pilnej potrzebie prowadzenia poważnych spraw nie
przez hierarchicznie podporządkowanego prokuratora,
lecz przez niezawisły organ sądowy. Sędzia śledczy decydowałby też o tymczasowym aresztowaniu, umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym w
celu przeprowadzenia obserwacji oraz o zastosowaniu
podsłuchu i zabezpieczenia majątkowego.
Także prokuratorzy ustami prezesa Stowarzyszenia
Prokuratorów RP – Krzysztofa Parulskiego wypowiadają się za wprowadzeniem instytucji sędziego śledczego
do postępowania przygotowawczego. Umiejętne określenie jego roli w procesie może wpłynąć na przyspieszenie biegu spraw w sądzie. [ ]
Ryszard Różycki
Wiceprezes Zarządu Oddziału
Zrzeszenia Prawników Polskich
w Szczecinie

Rechtsanwalt Andreas Martin
Prawnik niemiecki

Prokuratorzy w Niemczech
1. Kształcenie w zawodzie
prokuratora w Niemczech
Wykształcenie prawnicze niezbędne w celu zdobycia zawodu prokuratora rozpoczyna się podobnie jak
w Polsce studiami prawniczymi. Studia trwają od 4 do 5 lat i kończą się
egzaminem państwowym pierwszego stopnia, czym
różnią się od studiów w Polsce. Następnym etapem
jest dwuletnia aplikacja (bez egzaminu wstępnego)
przebiegająca jednakowo w przypadku sędziów, adwokatów i prokuratorów.
2. Wizerunek i wynagrodzenie
prokuratorów w Niemczech
W Niemczech zawód prokuratora cieszy się uznaniem wśród prawników, m.in. dlatego, że prokurator
- przynajmniej na początku – zarabia znacznie więcej
niż początkujący adwokat. Tylko najlepsi spośród tych,
którzy pomyślnie zdali egzamin państwowy drugiego
stopnia, zostają powołani na prokuratorów. Przyjęcie
do służby państwowej następuje na okres próbny 3 lat.
Po upływie tego okresu prokurator uzyskuje dożywotnio status urzędnika państwowego. Początkujący prokurator otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze rzędu
3.000 euro (grupa uposażenia R1). Miesięczne wynagrodzenie prokuratorów pełniących funkcje kierownicze waha się (w zależności od wieku i pozycji) pomiędzy 4.000 a 6.000 euro.
3. Struktura organizacyjna prokuratur w Niemczech
i obowiązek stosowania się do odgórnych poleceń
Ustawowo pomiędzy sędziami a prokuratorami nie
ma zależności hierarchicznej. Prokurator działa w sposób rzeczowo niezależny, jest jednak związany poleceniami prokuratora pełniącego wobec niego funkcję
nadrzędną (np. prokuratora naczelnego). Znaczną część
spraw powołani prokuratorzy prowadzą samodzielnie,
oczywiście w oparciu o ogólne wytyczne. Miarodajnym jest jednak stanowisko przełożonego (prokuratora
naczelnego lub prokuratora generalnego). Odnośnie organizacji prokuratur w Niemczech należy wspomnieć,
iż zgodnie z § 141 GWG (Ustawy o ustroju sądów) przy
każdym sądzie powinna działać osobna prokuratura.
W rzeczywistości jednak prokuratury utworzono prawie wyłącznie przy sądach krajowych. Obejmują one
swoim zasięgiem działania zarówno dany sąd krajowy
jak i sądy rejonowe działające w jego okręgu. Wyjątek
stanowi Berlin oraz Frankfurt nad Menem, gdzie przy
sądach rejonowych utworzone zostały odrębne prokuratury. Prokuraturą o zasięgu ogólnokrajowym przy
Trybunale Federalnym jest Prokuratura Federalna,
której działalnością kieruje Federalny Prokurator Generalny.

4. Wzajemne relacje pomiędzy
prokuraturami, sądami i adwokatami
W praktyce dzieje się z reguły tak, że podczas rozprawy
głównej adwokaci mają przeciwko sobie zarówno sąd jak
i prokuratora. W większości przypadków nie uwidaczniają się na zewnątrz ścisłe relacje pomiędzy sędziami a prokuratorami. Podczas rozprawy głównej sędziowie krytykują także prokuratorów, na przykład jeżeli akt oskarżenia
wykazuje wady bądź jeżeli prokurator zadaje świadkom
niedopuszczalne pytania. Jednak ma to raczej miejsce
sporadycznie. Sędziom zdecydowanie łatwiej przychodzi krytyka pod adresem adwokatów. Daje się zaobserwować, że szczególnie u sędziów prowadzących sprawy
karne zdolność okazywania dobrych manier często maleje wraz ze stażem zawodowym sędziego. Na niemieckiej
sali sądowej ciałem dominującym jest bez wątpienia sąd.
Krytyka osoby bądź pracy prokuratora na rozprawie jest
raczej rzadkim zjawiskiem. Prokuratura ma obowiązek
prowadzić śledztwo zarówno przeciwko jak i na korzyść
oskarżonego, lecz często nasuwa się podejrzenie, że prokuratorzy wykonując swoją pracę koncentrują się na ustalaniu wyłącznie negatywnych okoliczności. Należy jednak również zaznaczyć, że w Niemczech, ze względu na
obciążenie prokuratury wielością spraw, znaczna część
postępowań przygotowawczych jest umarzana. Jeżeli
jednak dojdzie do rozprawy sądowej, perspektywa ulega
diametralnej zmianie i wówczas prokuratura staje się tą
stroną, która stara się nie dopuścić do umorzenia postępowania, o ile zależy to od jej decyzji. Sąd jest w większym
stopniu skłonny zgodzić się na umorzenie postępowania,
jeżeli istnieją przesłanki przemawiające za umorzeniem
(gdy po przeprowadzeniu postępowania dowodowego
nie istnieje bądź istnieje jedynie nieznaczne podejrzenie
o popełnienie czynu karalnego bądź wina oskarżonego
jest niewielka). Relacje pomiędzy adwokatami a prokuratorami nie wykazują większych negatywnych obciążeń. Zwykle nie stanowi problemu skontaktowanie się z
prokuraturą w trakcie postępowania przygotowawczego.
Dzwoniąc, adwokat z reguły łączony jest bezpośrednio z
prokuratorem, a rozmowa przebiega w rzeczowy sposób.
Gdy zostaje złożony wniosek o wgląd w akta sprawy, co
ma miejsce prawie we wszystkich przypadkach, prokuratura po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez
policję przesyła akta sprawy do adwokata na adres jego
kancelarii. Rzadko ma miejsce wgląd w akta sprawy na
miejscu (czyli w prokuraturze). W przypadku umorzeń
rzadko wymagana jest decyzja prokuratora naczelnego. W
większości przypadków prokurator ma możliwość podjęcia samodzielnej decyzji w tym zakresie. Problemem pod
tym względem w Niemczech są jednak sprawy dotyczące
przemycania ludzi oraz sprawy narkotykowe. W takich
przypadkach prokuratura musi się trzymać jednoznacznych zaleceń zakazujących umorzenia postępowania bez
podjęcia dalszych działań. [ ]
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dr Marek Tkaczuk, Katedra Historii Prawa,
Wydział Prawa i Administracji US

Fikcje w procesie ustawodawczym
Trwają wstępne prace legislacyjne związane z reformą ustroju prokuratury. Projekt odpowiedniego aktu
prawnego jest już przygotowany, choć nie został jeszcze
zgłoszony w drodze inicjatywy ustawodawczej. Pomimo
braku oficjalnego wszczęcia procedury ustawodawczej
Prezydent Rzeczypospolitej publicznie oświadczył, iż
sprzeciwi się przyjęciu ustawy, która pozbawi ministra
sprawiedliwości kompetencji prokuratora generalnego
i wydzieli prokuraturę ze struktur władzy wykonawczej. Stanowisko głowy państwa polskiego wywołało
reakcję nie związanych politycznie z prezydentem sfer
sejmowych. Posłowie koalicji rządowej oraz jednej z
partii opozycyjnych wyraźnie oświadczyli, że weto prezydenta odrzucą, choć konstytucyjnie poprawnym byłoby stwierdzenie, iż na wniosek prezydenta, kwalifikowaną większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej
połowy ustawowej liczby posłów ponownie ustawę
uchwalą. Ugrupowania polityczne popierające zmiany
w prokuraturze mają wystarczającą liczbę posłów, by
ich głosami wniosek prezydenta o ponowne uchwalenie ustawy uwzględnić.
Debata nad kompetencjami prezydenta, jego stanowiskiem w sprawach publicznych, kompetencjami Sejmu
realizowanymi w drodze głosowania opartego o różne
większości wzbudza refleksję, iż ponowne uchwalenie
przez Sejm ustawy nie daje jednak pewności, że uzyska
ona moc obowiązującą i stanie się źródłem prawa.
Stanowienie prawa jest procesem, na który składa
się ciąg czynności dokonywanych przez organy władzy
państwowej w zakresie przyznanych im kompetencji
prawotwórczych. Konstytucja Rzeczypospolitej z 1997
r. stanowi, że warunkiem koniecznym uzyskania przez
ustawę mocy obowiązującej, a następnie wejścia jej w
życie jest podpisanie aktu przez prezydenta i zarządzenie ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw. Na mocy art.
122 ust. 5 konstytucji prezydent w ciągu 7 dni po ponownym uchwaleniu ustawy musi dokonać czynności
sankcjonujących i promulgacyjnych. Konstytucja nakłada na głowę państwa obowiązek oznaczonego działania zgodnego z wolą ustawodawcy w sytuacji, gdy pomiędzy tymi dwoma podmiotami władzy państwowej
istnieje konflikt, który może mieć nie tylko charakter
polityczny, lecz także światopoglądowy dotyczący podstawowych wartości moralnych.
Prezydent, pomimo konstytucyjnego obowiązku i
niebezpieczeństwa odpowiedzialności konstytucyjnej,
z powodu głębokich wątpliwości moralnych, może
jednak nadal nie chcieć podpisać ustawy lub wydać
zarządzenia promulgacyjnego. Czyn prezydenta doko-
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nany w wyżej przedstawionych warunkach mógłby nie
zostać uznany przez Zgromadzenie Narodowe za delikt
konstytucyjny rodzący odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Wystarczy, że odpowiednia liczba posłów
i senatorów podzieli wątpliwości prezydenta i nie zagłosuje za ewentualnym wnioskiem oskarżycielskim.
By nie stawiać głowy państwa w dramatycznym konflikcie z własnym sumieniem w zakresie wyrażania zgody na obowiązywanie prawa, z którym się ona nie godzi, można zastosować odpowiednie rozwiązania znane
różnym porządkom konstytucyjnym, którymi są skutki
ex lege, fikcje prawne oraz zastępcze wykonanie.
Konstytucja Stanów Zjednoczonych z 1787 r. w rozdziale 7 artykułu I stanowi, że po przeprowadzaniu głosowania w poszczególnych izbach Kongresu na skutek
weta prezydenta, w związku z odmową podpisania projektu ustawy, projekt ipso iure staje się ustawą. Jeżeli zaś
prezydent nie podpisze ustawy i nie złoży weta w konstytucyjnym terminie, z mocy samej konstytucji uznaje
się, że prezydent ustawę podpisał. Podobną regulację
wprowadzała konstytucja francuska z 1791 r. W sytuacji
odmowy sankcjonowania aktu prawnego przez króla,
sprzeciw ten miał charakter zawieszający i uruchamiał
procedurę ponownych głosowań Ciała Ustawodawczego. Na mocy artykułu 2 części III konstytucji dotyczącej
sankcji królewskiej uznawano, że król udzielił swojej
sankcji dekretowi po dwukrotnym przedstawieniu mu
aktu do podpisu przez legislaturę. Konstytucja Republiki Francuskiej z 1848 r. stanowiła, że prezydent mógł
zażądać ponownego uchwalenia ustawy. Zgromadzenie
Narodowe ponownie uchwaloną ustawę przekazywało
prezydentowi tylko i wyłącznie w tym celu by prezydent
w terminie 3 dni ustawę opublikował. W razie odmowy
ogłoszenia ustawy przez prezydenta, promulgacji dokonywał przewodniczący Zgromadzenia Narodowego.
W Polsce dotychczas obowiązujące akty konstytucyjne nie znały instytucji fikcyjnego uznania, iż ustawa
jest podpisana przez prezydenta na skutek przeprowadzenia procesu ponownego jej uchwalenia zainicjowanego prezydenckim sprzeciwem. Nie wyposażano też
innych organów państwa w kompetencję zarządzenia
opublikowania ustawy w sytuacji braku działania prezydenta. W dotychczasowej praktyce konstytucyjnej
państwa polskiego nie było potrzeby zastosowania takich instytucji. Dla wygody i spokoju sumienia prezydenta, jak i sprawnego działania państwa może warto
rozważyć ich wprowadzenie. Dyskusja nad kształtem
władzy wykonawczej w Polsce właśnie się przecież rozpoczęła. [ ]

Grzegorz Szacoń
Sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinie

Rozstrzygnie niezawisły sąd
Rządząca do niedawna partia oraz jej koalicjanci nie
lubili sądów oraz sędziów i to z wielu powodów. Niektórzy
partyjni liderzy mieli „problemy” z wymiarem sprawiedliwości, sądy przejawiały brak dostatecznej gorliwości w
poszukiwaniach „układu” i nie orzekały zgodnie z treścią
konferencji prasowych ministra. Szczególna niechęć okazywana była wobec Trybunału Konstytucyjnego, który
pomysły rodem z miernego political fiction sprowadzał w
ramy obowiązującej ustawy zasadniczej, dotkliwie je przy
tym recenzując.
I zgodnie z regułami gry obowiązującymi w przyzwoitej demokracji rządzący stali się opozycją. Z dnia na dzień
wzrosła nagle ich drażliwość na punkcie pracy prokuratury i niektórych postępowań, które równie szybko zyskały
„tło polityczne”. Cóż zatem słychać w publicznych wypowiedziach dawnych rządzących, kiedy istnieje choćby
groźba pojawienia się zarzutów w postępowaniach przygotowawczych. Otóż znaleźć w nich można bardzo mądrą
myśl: o sprawie, o zasadności oskarżeń, o winie rozstrzygnie niezawisły sąd.
I w samej rzeczy. Problem ten oddaje właściwie istotę
stykania się klasy politycznej i wymiaru sprawiedliwości.
Jakiekolwiek szaleńcze zamiary rządzących, które w danej
chwili godzą w wymiar sprawiedliwości, polegające na obsa-

dzaniu prokuratur, czy Trybunału „odpowiednimi” ludźmi,
zlikwidowaniu immunitetów, albo wprowadzeniu procedury odwoływania sędziów – wszystkie są w istocie pomysłami
samobójczymi dla ich autorów. Pomijam nawet, iż przeradzają wymiar sprawiedliwości w karykaturę: w aparat wykonawczy pewnego programu politycznego. Autonomiczny
wymiar sprawiedliwości, przez co rozumiem niezależną
prokuraturę i niezawisły sąd jest ostateczną i nadzwyczajną
gwarancją dla każdego sprawującego dziś władzę. Szala demokracji nieodwołalnie przechyli się w drugą stronę i tylko
niezawisłość ludzi sprawujących wymiar sprawiedliwości
udaremni prowokacje, chęć wywierania zemsty lub eliminowanie z polityki poprzez procesy karne.
Z prawdziwą satysfakcją można zatem wysłuchiwać
takich wypowiedzi polityków, zwłaszcza tych, którzy do
niedawna poddawali w wątpliwość zdolność sądów do
należytego wypełniania swojej roli. Dziś według nich o
każdych zarzutach powinna zadecydować niezależna
prokuratura, a w sprawie rozstrzygać niezawisły sąd (i na
szczęście tego ostatniego nie dało się tak łatwo zmienić).
Zatem bez różnicy dla wymiaru sprawiedliwości jaka partia rządzi, bo wskazane zdanie ma stać się aksjomatem,
a używając pewnego charakterystycznego języka - oczywistą oczywistością. [ ]
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Zgodnie ze składanymi pod koniec ostatniego
roku zapowiedziami adwokat Roman Ossowski nie
zaprzestał swojej działalności na niwie społecznej,
czego dobitnym przykładem jest zorganizowany
przez niego w dniu 22 lutego 2008 r. „Szósty Wieczór z In Gremio”.
Tym razem w Teatrze Polskim, w sali kabaretu
Czarny Kot Rudy, zaproszeni prelegenci i przybyli
goście dyskutowali na temat „Prawo boskie, prawo
ludzkie”. Gospodarz Wieczoru, wraz z dyrektorem
Teatru Adamem Opatowiczem, wskazywali na uniwersalność i ważkość tematu. Każda społeczność
posiada swoje prawo. Wielu powołuje się na prawa
ustanowione przez ludzi, zapominając o prawie boskim. Inni czynią na odwrót. Jakie relacje zachodzą w
dzisiejszych czasach pomiędzy tymi systemami? Co
we współczesnym prawie jest boskie, a co ludzkie?
Na powyższe pytania próbowali odpowiedzieć
znawcy prawa boskiego, a mianowicie dr Iwona
Wierzchowiecka, na co dzień wykładająca na Wydziale Historii Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego,
Róża Król - przewodnicząca Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Żydów w Szczecinie oraz ks. dr
Grzegorz Harasimiak, również pracownik naukowy
Uniwersytetu Szczecińskiego. Całość dyskusji moderował dr Daniel Bogacz, znany czytelnikom In
Gremio jako autor wielu artykułów poświęconych
filozofii prawa.
Tradycją wieczorów z In Gremio stał się podział
dyskusji na dwie części. W pierwszej czynny udział
biorą goście specjalni. W drugiej zaś przyłączają się
do nich zgromadzeni na sali – dotychczas słuchający – pozostali goście.
Z uwagi na obszerność tematu i jego skomplikowanie trudno było spodziewać się definitywnych
konkluzji po przeprowadzonej dyskusji, tym niemniej za warty sam w sobie należy uznać udział w
niej i możliwość poznania poglądów przedstawicieli
różnych wyznań, a także sympatyków odmiennych
zgoła poglądów na twórcę prawa. Zwykła codzienna „orka” w pracy przydusza nas przecież do ziemi i zwykle skutecznie wybija z głowy jakąkolwiek
chęć oderwania się od spraw przyziemnych, a tym
bardziej skierowania naszych myśli w nieco innym
kierunku - do genezy istniejących regulacji prawnych, nie zaś jedynie do ich interpretacji.
Tym niemniej, mając na uwadze reakcje niektórych gości Wieczoru, pamiętać należy, iż wyniesione z niego wrażenia mogą być tak odmienne, jak
poglądy przedstawiane przez uczestników dyskusji
(patrz obok). Swoją drogą lektura zamiesczonego
obok tekstu wskazuje, iż jego autor nad wyraz często zaglądał w przeszłości do rubryki zarezerwowanej dla nieodżałowanego do tej pory Para-grafa.
/Redakcja In Gremio/

zdjęcia: Paweł Marycz

Paweł Marycz, na co dzień Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie

Osobliwe doznania uczestnika Wieczoru,
przy udziale tego co ziemskie i nieludzkie

Jakiś czas temu wszedłem w posiadanie imiennego zaproszenia na
kolejny wieczór In Gremio. Ponieważ w piątek nie miałem nic lepszego
do roboty, padał deszcz wykluczający spacer, poszedłem do Teatru Polskiego pełen najgorszych obaw. Przeczucie mnie nie myliło, już bowiem
przed drzwiami wejściowymi dopadł mnie Gospodarz, który wspólnie
i w porozumieniu z nieznanym mi wówczas osobnikiem odebrał mi moje
starannie złożone imienne zaproszenie, i jeszcze próbował naciągnąć na
papierosa. Wykorzystując jednak chwilę ich nieuwagi przedarłem się na
salę Czarnego Kota Rudego i zająłem strategiczny usytuowany względem
bufetu stolik.
Gdy sala powoli się zapełniła na scenę wtargnął Gospodarz, pokazał
publiczności język i oświadczył, że władający tą sceną Komediant się
spóźni, bufet zaprasza, a tak w ogóle to dyskusja będzie dotyczyła Prawa
Boskiego i Prawa Ludzkiego. Widać było, iż ma wielką ochotę zaprezentować przy okazji jakiś nieprzystojny kuplet, ale jednak zrezygnował i zajął
strategicznie usytuowany wobec wyjścia zydel.
Zaopatrzywszy się przezornie od razu w dwa napoje niskoprocentowe oddać się mogłem wreszcie rozmyślaniom o naturze praw, lecz wtedy
właśnie zgasły świece i na scenę wyszła Ona. Piękna Aktorka, jakby z innej bajki, zupełnie nieprawniczej. Gdy zaśpiewała, myśli moje pobiegły w
zupełnie nie-boskim kierunku, leniwie meandrując w takt pieśni lirycznych i świstu wachlarza Pani Doktor.
Gdy na scenie pojawił się wreszcie Komediant, Gospodarz po krótkiej
walce o statyw mikrofonu zaprosił na podwyższenie swego wspólnika od
napadów, którego ustanowił Moderatorem, oraz gości - Biblię, Torę i Koran.
Tora zaczęła od wyjaśnienia, że trafiła tu przypadkiem, gdyż nie jest
specjalnie religijna, Koran od wyjaśnienia, iż nie jest specjalistką od prawa koranicznego, zaś Biblia zaczął od „dzień dobry”.
Moderator dyskretnie zezując w moje zaproszenie wszczął dyskusję
o Prawie Boskim i Prawie Ludzkim, z której jednak niewiele słyszałem,
z uwagi na pochrapywanie kolegi, znużonego prezesowaniem i piłką nożną oraz skrzypienie piórka innego kolegi, rysującego kolejne paszkwile na
władze resortu .Obaj Ci osobnicy usytuowali się w moim pobliżu, ewidentnie dybiąc na drugi z moich niskoprocentowych napojów.
Tymczasem na scenie głównej rozgorzała dyskusja na temat tego co
boskie, a co ludzkie. O ile mogłem się zorientować z min Gości i układu
filiżanek na stolikach, do przerwy było mniej więcej 3:1 dla Biblii.
W przerwie część z uczestników spotkania udała się na poszukiwanie
zaginionej bufetowej, część oddała się rozkoszom rujnowania zdrowia tytoniem, zaś Gospodarz z Moderatorem knuli plany kolejnych napadów,
usiłując wciągnąć w swe poczynania nieświadomą niczego Aktorkę. Korzystając z zamieszania Biblia, Tora i Koran odbyli błyskawiczny synod,
podczas którego ustalili treść swych zeznań na część drugą spotkania.
Rozpoczął ją Adwokat, wyraźnie zniecierpliwiony nieobecnością przy
swoim stoliku czwartego do brydża, przez co wraz z Dziekanem i Prokuratorem musieli rozgrywać robry „z dziadkiem”. Głos zabrał również
Bakałarz oraz Sędzia, przy czym ataki niedowiarków w imieniu Gości najczęściej odpierał Biblia, flankowany jednak w momentach krytycznych
przez Torę i Koran.
Jedna ze szczególnie obrazoburczych wypowiedzi spowodowała gwałtowną reakcję Gospodarza, który korzystając z dostępu do mikrofonu wygnał wszystkich z Teatru.
I tak oto zakończył się Szósty Wieczór z In Gremio.

19

Sąd nowoczesny i przyjazny
z Tomaszem Szajem, Prezesem Sądu Rejonowego w Łobzie,
odpowiedzialnym za tworzenie Sądu Rejonowego - Szczecin
Prawobrzeże i Zachód rozmawia Grzegorz Szacoń.

Grzegorz Szacoń: Od 1 lipca 2008 roku
dotychczasowy Sąd Rejonowy w Szczecinie przestanie istnieć, a w jego miejsce
powstaną dwa sądy, których właściwość
miejscowa pochodna będzie dzielnicom:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum oraz
Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i
Zachód. Jest Pan organizatorem tej nowej jednostki sądownictwa – jak brzmi
oficjalna nazwa Pana funkcji i jakie obowiązki są jej przypisane?
Tomasz Szaj: Z dniem 1 lutego 2008
roku pan Prezes Sądu Okręgowego w
Szczecinie powołał mnie na stanowisko swojego pełnomocnika do spraw
utworzenia Sądu Rejonowego - Szczecin
Prawobrzeże i Zachód i jednocześnie
powołał pana Prezesa Jacka Szredera
na stanowisko pełnomocnika do spraw
utworzenia Sądu Rejonowego Szczecin
– Centrum. Wspólnie do naszych zadań
należy utworzenie i zorganizowanie
działalności tych nowych Sądów, tak
aby z dniem 1 lipca 2008 roku obie te
jednostki mogły sprawnie i wydajnie
funkcjonować.
G.S.: Jak wygląda praca pełnomocnika
przy tworzeniu nowego sądu i jak dużo
czasu zajmuje?
T.S.: Pan Prezes Henryk Sobociński i
Pan Prezes Jacek Szreder zajmowali się
podziałem Sądu Rejonowego w Szczecinie od kilku lat. Został już przygotowany program funkcjonalno-użytkowy dla
obu nowopowstających sądów. Jest to
bardzo szczegółowe studium działania
nowych sądów, obejmujące określenie
właściwości wydziałów i wstępny podział etatów. Została ustalona właściwość rzeczowa i miejscowa obydwu Sądów i ich wydziałów. Moje zadanie ma
charakter bardziej techniczny, związany
przede wszystkim z samym procesem
podziału zadań i czynności wykony-

wanych obecnie przez Sąd Rejonowy
w Szczecinie pomiędzy nowotworzone
Sądy. Najistotniejsze kwestie to określenie szczegółowego schematu organizacyjnego w nowopowstającym Sądzie
i przyporządkowanie poszczególnych
funkcji konkretnym osobom, a także
koordynacja pracy wszystkich osób
zaangażowanych w podział Sądu. Wiele pracy będzie wymagało stworzenie
ram prawnych funkcjonowania nowego Sądu, a więc aktów prawnych, które
wiążą się z istotą jego działania. Jest to
przede wszystkim administracyjny podział czynności pomiędzy poszczególne
wydziały, regulamin pracy, ale również
mam tu na myśli zarządzenia dotyczące
funkcjonowania oddziału Administracyjnego, Gospodarczego, Finansowego
i służby kuratorskiej, organizację wykonania orzeczeń i archiwum. W tym zakresie współdziałam z panem Dyrektorem Sądu Okręgowego oraz oddziałem
inwestycji Sądu Okręgowego.
G.S.: Organizacja nowego sądu wymaga też pewnie sporego nakładu pracy
prawniczej, mam tu na myśli umowy cywilnoprawne, różnego rodzaju porozumienia i uzgodnienia. Jak dużo ich jest?
T.S.: Trudno jest to oszacować ilościowo. Dotychczasowa jednostka musi
wypowiedzieć wszystkie umowy z podmiotami zewnętrznymi. Nowy Sąd musi
mieć własne umowy dotyczące ochrony,
obsługi pocztowej i bankowej, serwisu
komputerowego, sieci informatycznej
oraz mediów. Przygotowanie ich zajmie
wiele czasu, będzie również wymagało
rozpisania przetargów, a podpisanie nastąpi już przez prezesów nowotworzonych podmiotów.
G.S.: Które wydziały z dotychczasowego Sądu przejdą do tworzonej przez
Pana jednostki?

T.S.: Obszary właściwości nowotworzonych Sądów pokrywają się z obszarami
właściwości Prokuratur Rejonowych istniejących w Szczecinie. Sąd Rejonowy
Szczecin – Prawobrzeże i Zachód obejmie swym działaniem obszar właściwości Prokuratury Rejonowej dla Szczecina Zachód oraz Prokuratury Rejonowej
dla Szczecina Prawobrzeżą. W związku
z tym wydziały karne, zajmujące się
sprawami z obszaru właściwości tych
prokuratur przejdą do nowego Sądu.
Powstanie także jeden wydział rodzinny
dla spraw z obszaru właściwości tego
Sądu. Jeśli chodzi o wydziały cywilne i
grodzkie, to nastąpi ich podział. W każdym z nowotworzonych Sądów powstaną po dwa wydziały cywilne, odbrębne
dla spraw procesowych i nieprocesowych oraz trzy wydziały grodzkie, dla
spraw cywilnych, karnych i wykroczeń.
Oprócz tego wydziały zamiejscowe
Sądu Rejonowego w Szczecinie mające
siedzibę w Policach w całości znajdą się
w Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód. W tym Sądzie znajdzie
się też wydział ksiąg wieczystych dla
całego miasta Szczecina oraz wydział
gospodarczy dla spraw spoza obszaru
miasta Szczecina. W Sądzie Rejonowym
Szczecin – Centrum natomiast znajdą
się wydział pracy, wydział gospodarczy
dla spraw z obszaru miasta Szczecina,
Krajowy Rejestr Sądowy, wydział Rejestru Zastawów oraz Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych.
G.S.: Sędziów najbardziej interesuje
„migracja” spraw pomiędzy sądami. Jak
to będzie wyglądać w przypadku spraw
cywilnych, a jak w przypadku karnych?
T.S.: Kwestie te reguluje regulamin urzędowania sądów powszechnych, sprawy
cywilne powinny zostać przekazane
według właściwości określonej zgodnie

wał przenosin wielu wydziałów pomiędzy różnymi budynkami. Skorzystamy
z tych doświadczeń. Posłużymy się między innymi firmami zewnętrznymi, które
specjalizują się w transporcie i przeprowadzkach. Pracownicy sekretariatów
będą zaangażowani do nadzoru nad
pakowaniem i wypakowywaniem akt.
Przeniesienie nastąpi stopnowo. Jestem
zdania, że ewentualnie więcej problemów nastręczyć może sam podział
spraw z dotychczasowych wydziałów
do tych ulokowanych w nowym Sądzie,
niż samo fizyczne przeniesienie akt.

z kodeksem postępowania cywilnego,
zaś sprawy karne, w których rozpoczęto
rozprawę główną nie podlegają przekazaniu. Toczą się one w dalszym ciągu
przed tym samym składem sądu, tak
więc nie będzie potrzeby rozpoczynania
procesów od początku. Zostaną podjęte
działania zmierzające do tego, aby wykluczyć, a przynajmniej zminimalizować konieczność przekazywania spraw
pomiędzy sędziami.
G.S.: Jaką obsadę kadrową będzie miał
nowy Sąd?
T.S.: Na dzień dzisiejszy ostateczna liczba sędziów i pracowników nie jest znana, gdyż nie znamy jeszcze liczby etatów
przyznanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Decyzja ma być podjęta do
końca lutego. Dziś możemy operować
projektem, który zakłada 74 etaty sędziowskie i 160 etatów urzędniczych, do
tego dochodzą referendarze, kuratorzy,
asystenci i pracownicy obsługi.
G.S.: Czy planowane są przyjęcia nowych
pracowników administracji i obsługi?
T.S.: Oczywiście tak, ale w zależności od
przyznanych etatów.
G.S.: Jak przedsięwzięcie przeniesienia
wydziałów przebiegać będzie w wymiarze organizacyjnym i logistycznym?
T.S.: Sąd Rejonowy w Szczecinie z powodzeniem w ostatnich latach dokony-

G.S.: Budynek przy placu Żołnierza
pełnił w przeszłości różne funkcje. Krytycy pomysłu wykorzystania go dla potrzeb sądu wskazywali na jego niefunkcjonalność, złą komunikację wewnątrz
i trudny do zagospodarowania rozkład
pomieszczeń. Jakie prace adaptacyjne
będą w nim wykonywane?
T.S.: Prace już trwają i są zaawansowane.
Budynek czeka poważna modernizacja.
Powstanie nowa klatka schodowa i szyb
windy. Poszerzone zostanie wejście do
Sadu. Cały układ pomieszczeń zostanie
dostosowany do potrzeb sądu. Na pierwszym poziomie piwnic zostanie umiejscowiona sala obsługi interesantów, a na
pierwszym piętrze sale rozpraw. Drugie
i trzecie piętro pomieszczą sekretariaty
wydziałów i pokoje przewodniczących.
Kolejne piętra będą niedostępne dla
osób postronnych i znajdą się tam pokoje sędziów, sala konferencyjna. Wszystkie pomieszczenia sekretariatów danych
wydziałów będą ze sobą skomunikowane, również pokoje przewodniczących
będą znajdowały się bezpośrednio przy
sekretariatach. Powstanie nowoczesna
sala rozpraw dla największych spraw
karnych, z zabezpieczonymi, wydzielonymi miejscami dla aresztowanych
i oddzieloną częścią dla publiczności,
która będzie mogła być powiększona o
sąsiednią salę. Cały budynek będzie klimatyzowany.
G.S.: Nowy podmiot wymaga zaopatrzenia w sprzęt i infrastrukturę – na jaką
skalę są planowane zakupy?
T.S.: Sprzęt komputerowy został już zakupiony przez Sąd Okręgowy w ubiegłym roku. W tej chwili będą kupowane

meble i wyposażenie biurowe, na co
przeznaczono 800.000 złotych.
G.S.: Jakie udogodnienia dla interesantów może zaoferować nowa jednostka?
T.S.: Projektowana jest, jak mówiłem,
sala obsługi interesantów, która będzie
jedną z najnowocześniejszych w Polsce.
Pierwowzorem jest ta funkcjonująca w
Urzędzie Miejskim w Szczecinie. Ma być
system biletów umożliwiających dostęp
do stanowisk. Praca poszczególnych stanowisk będzie ułatwiona przez system
komputerowy, obejmujący m.in. repertoria i wykazy. Sąd Okręgowy podejmuje
działania celem zakupu oprogramowania Systemu Wspomagania Organizacji
Rozpraw. Analizowane są dostępne w
tym zakresie programy komputerowe i
chcemy wybrać najlepszy, który docelowo przeznaczony będzie dla wszystkich
sądów w okręgu. Docelowo także interesanci wszystkie sprawy będą załatwiać
w jednym miejscu, bez konieczności
udawania się do sekretariatów wydziałów. Obok sali obsługi umiejscowiona
będzie monitorowana czytelnia akt,
kasa i biuro podawcze. Obszerny hol zapewni dobre warunki oczekującym na
rozprawy. Przewidziane są także pokoje
dla prokuratorów, adwokatów i radców
prawnych. W zamierzeniu ma zatem powstać Sąd, który określiłbym jako nowoczesny i przyjazny.
G.S.: Czy Pana doświadczenie w prowadzeniu Sądu Rejonowego w Łobzie
przydaje się w tym nowym zadaniu?
T.S.: Na pewno. Przede wszystkim kierowanie małym sądem, gdzie nie ma
kierownika finansowego daje ogromną
wiedzę na temat jego funkcjonowania
„od podszewki”, głównie od strony finansowej. Znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem spraw z zakresu administracji, kadr i księgowości
jest niezbędna przy tworzeniu nowej
jednostki.
G.S.: Dziękuję za rozmowę. W imieniu
redakcji „In Gremio” życzę powodzenia
i umawiam się na rozmowę po zakończeniu organizacji nowego Sądu.
T.S.: Dziękuję i oczywiście serdecznie
zapraszam. [ ]

Leszek Kaczmarek
Asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Szczecinie

Nie ma asystentów zwyczajnych
i nadzwyczajnych
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W ostatnim okresie pojawiło się kilka wypowiedzi
na temat pozycji asystenta sędziego w ustroju sądów
powszechnych.1 Zmiany w tej pozycji nie mogą być
jednak łączone jedynie z postulatami grupy osób wykonujących zawód asystenta po ukończonej aplikacji
sądowej.
Zasadniczy cel jaki przyświecał ustawodawcy przy
wprowadzaniu tego stanowiska był jeden: przyspieszenie i ułatwienie pracy sędziego. Stanowisko asystenta
sędziego zostało wprowadzone ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustrojów sądów powszechnych. W
uzasadnieniu do projektu wskazano, iż są to „wysoko
wykwalifikowani pracownicy z wykształceniem prawniczym, powołani do czynności pomocniczych w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości”. Zakres czynności
asystentów został określony w art. 155 u.s.p. oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu
wykonywania czynności przez asystentów sędziego.
W art. 155 § 2 u.s.p. ustawodawca opisał warunki jakie
musi spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie na
stanowisku asystenta sędziego – nie odbywająca jednocześnie aplikacji. Wyliczenie wskazuje, że kandydat
musi mieć m.in. obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, być nieskazitelnego charakteru, ukończyć wyższe studia prawnicze w
Polsce i uzyskać tytuł magistra lub studia zagraniczne
- uznane w Polsce, ukończyć 24 lata, odbyć staż urzędniczy w sądzie lub w prokuraturze. Kandydat musi też
przejść procedurę konkursową (art. 155 a u.s.p.).
Jak można stwierdzić ustawa nie różnicuje statusu
asystenta z uwagi na fakt odbycia aplikacji sądowej.
Nie dokonuje również rozróżnienia pomiędzy asystentów wykonujących swoje obowiązki z jednoczesnym
odbywaniem aplikacji i na tych którzy już ją zakończyli. Przyjęcie asystenta na okres próby - w warunkach
szczecińskich trwający 3 miesiące, a potem 9 miesięczny okres pracy na czas określony, podzielone oceną
pracy asystenta - umożliwia dokładną weryfikację
umiejętności zatrudnianej osoby. Na ocenę przydatności do pracy na stanowisku asystenta składają się
opinie wielu sędziów. Zdobycie przez osobę pozytywnej opinii kilku sędziów, jednego lub kilku wydziałów,
wyznaczające ostateczną decyzję o zatrudnieniu asystenta na czas nieokreślony, powinno być zatem trak-

towane jako wystarczający wyznacznik kwalifikacji
i przydatności asystenta. Trzeba też wskazać, że asystent sędziego nie odbywający aplikacji sądowej pozostaje w stosunku pracy w pełnym wymiarze godzin.
Jego codzienna obecność w sądzie i ciągła współpraca
z sędziami umożliwia zatem bardziej efektywne wykorzystanie jego potencjału, niż np. osób zatrudnionych
na pół etatu, co jest normą w przypadku asystentów
sędziego odbywających aplikację sądową. Obowiązek
uczestniczenia tych ostatnich w zajęciach teoretycznych i praktycznych ogranicza zatem liczbę spraw w
decernacie sędziego nad którym mogą oni pracować.
Zgodnie z art. 155 § 7 asystent sędziego po przepracowaniu sześciu lat na tym stanowisku może zgłosić prezesowi przełożonego sądu apelacyjnego zamiar
przystąpienia do egzaminu sędziowskiego. W ustawach
korporacyjnych możliwość ubiegania się o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego lub adwokackiego
obwarowana jest odpowiednio pięcioletnim okresem
zatrudnienia na opisywanym stanowisku. W przypadku asystentów sędziego odbywających jednocześnie
aplikację z uwagi na jej znacznie krótszy czas trwania,
utrzymanie takich osób na stanowisku asystenta sędziego ponad ten okres może okazać się niemożliwe.
Trudno także wymagać od osoby odbywającej aplikację
sądową, aby traktowała stanowisko asystenta sędziego
jako miejsce docelowe w swojej karierze prawnika.
Tymczasowy charakter pracy na opisywanym stanowisku jest jeszcze bardziej widoczny u osób po aplikacji
sądowej, które zdały pozytywnie egzamin sędziowski.
Rzeczą oczywistą jest, że taka osoba, uprawniona dotychczas do ubiegania się o dopuszczanie do dalszego
stopnia kariery w wymiarze sprawiedliwości (asesury),
nie będzie realizowała swoich ambicji zawodowych w
wąskim zakresie uprawnień asystenta sędziego, bez
względu nawet na poziom wynagrodzenia. Opuści to
stanowisko w chwili, gdy pojawi się możliwość podjęcia pracy w charakterze asesora sądowego (sędziego
na próbę albo grodzkiego). Stwierdzić zatem należy,
że stosunkowo długi okres zatrudnienia asystenta sędziego (nie-aplikanta), umożliwiający mu ubieganie
się o wyższe stanowisko w wymiarze sprawiedliwości
dopiero po sześciu latach, daje szanse na utrzymanie
stabilności zatrudnienia tej grupy osób i to szansę o
wiele większą niż w przypadku osób odbywających

aplikację lub tych, które już ją ukończyły. Zatem zmiany w uregulowaniach dotyczących zawodu asystenta
nie powinny być konstruowane głównie przez pryzmat
potrzeb osób niejako z konieczności zajmujących to
stanowisko, a więc obecnych i byłych aplikantów.
Status asystenta sędziego w polskim wymiarze
sprawiedliwości nie jest uregulowany w stopniu wystarczającym. W praktyce powstaje problem relacji
asystentów względem sekretarzy sądowych czy też
referendarzy. W piśmiennictwie przyjmuje się, że asystent sędziego nie jest ani urzędnikiem sądowym, ani
innym pracownikiem. Asystent jest odrębnym funkcjonariuszem sądowym o statusie zbliżonym do referendarza sądowego.2
Za ważne należy zatem uznać postulaty przywołane przez M.Czubaka, m.in. określenia pozycji ustrojowej odpowiednio do sposobu w jaki określono pozycję
referendarzy sądowych, w szczególności w zakresie
aktu mianowania. Jednoznaczne usytuowanie, na gruncie u.s.p., stanowiska asystenta sędziego w hierarchii
urzędników i pracowników wymiaru sprawiedliwości
powinno bowiem wiązać się z odpowiednim ustaleniem także zasad kształtowania wynagrodzeń – przede wszystkim odpowiednio do wynagrodzeń sędziów.
Niewątpliwie praca asystentów przyczynia się do
przyspieszenia pracy sędziów, a niejednokrotnie waży
również na podejmowanych przez tych ostatnich decyzjach procesowych. Doniosłość roli asystentów winna
zatem zostać odzwierciedlona tak na gruncie prawa o
ustroju sądów powszechnych jak i płacy. Istotny jest
także postulat „usamodzielnienia” asystenta. Nie powinno być to jednak usamodzielnienie zbyt rozległe,
mogłoby bowiem doprowadzić do sztucznego wykreowania trzeciego obok sędziów i referendarzy podmiotu
orzekającego, co jak się wydaje nie było pierwotnym
założeniem ustawodawcy. Niemniej jednak umożliwienie asystentom wykonywania niektórych czynności
we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność
wydaje się być możliwe w granicach roli, jaka została
przewidziana dla tej grupy pracowników. W granicach
służbowego zwierzchnictwa możliwe byłoby przy tym
powierzenie ograniczonej funkcji kontroli tychże czynności np. sędziom-referentom lub przewodniczącym
wydziałów.
Jako wręcz konieczny wydaje się pomysł powołania organów reprezentujących i integrujących środowisko asystentów w miarę rozwoju tego stanowiska i
zwiększenia zatrudnienia. Organ taki powinien jednak
powstać przy udziale asystentów z sądów wszystkich
instancji, bowiem tylko taki sposób jego powołania
pozwoliłby na uznanie organu za reprezentatywny.
Do wymienionych postulatów dodać należy postulat
wypracowania jednolitych form szkolenia, ścieżki
awansu oraz doprecyzowania warunków oceny pracy
asystentów.
Wątpliwości budzi natomiast postulat rozróżnienia
asystentów pod względem płacy, z uwagi na to czy są to

osoby wyłącznie po studiach czy też osoby po aplikacji,
po drugie zaś, związana z pierwszym postulatem, wątpliwość czy „usamodzielnienie” ma dotyczyć wszystkich asystentów czy też wyłącznie osób po aplikacji.
Trudno jest sobie wyobrazić, by ewentualne rozszerzenie obowiązków wyłącznie jednej grupy asystentów,
możliwe w bardzo wąskim zakresie, tj. np. o sporządzanie najprostszych zarządzeń, usatysfakcjonowało
byłych aplikantów. Wątpliwe jest także to, czy nawet
tak niewielki wzrost kompetencji dawałby wystarczającą podstawę do znacząco różnego traktowania, także
pod względem płacy. Natomiast postulat rozróżnienia
asystentów wyłącznie pod względem wysokości wynagrodzenia, formułowany w oderwaniu od nałożonych
na wszystkich asystentów obowiązków, zdaje się być
całkowicie chybiony. Wskazać należy, iż aktualne rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów (Dz.
U. z 2006 r., Nr 125, poz. 872) dopuszcza w niewielkim
stopniu różnice w wysokości wynagrodzeń asystentów
jednej instancji. Wyższe od pensji asystentów sądów
rejonowych wynagrodzenia przysługują asystentom
pracującym w sądach okręgowych i apelacyjnych. Jednakże tak skonstruowany rozdział wynagrodzeń nie
tworzy specjalnie uprzywilejowanej kategorii asystentów. Przyjmując zatem ten sam zakres obowiązków i
opisaną wyżej pozytywną weryfikację asystenta wyłącznie po studiach prawniczych, nie można uznać, iż
sam fakt zdania egzaminu sędziowskiego daje rękojmię bardziej efektywnego wykonywania zadań przez
asystenta po aplikacji sądowej, w stopniu uzasadniającym rozróżnienie pod względem płacy. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem asystenta wyłącznie po studiach
prawniczych i asystenta po aplikacji nie może nadto
stanowić rekompensaty za, nawet niezależną od byłego aplikanta (w przeciwieństwie do wyniku egzaminu),
przeszkodę na drodze do zawodu sędziego. Obecna sytuacja osób, które ukończyły aplikację sądową, nawet
z bardzo dobrym wynikiem, jest w istocie trudna. Nie
sposób bowiem przewidzieć efektów dalszych zmian
w ustroju sądów. Stan niepewności nie powinien jednakże dawać podstaw do dokonywania sztucznych i
nieusprawiedliwionych podziałów jednej grupy zawodowej, w dodatku bez istotnego rozróżnienia obowiązków wykonywanych przez jej członków. Na marginesie
wskazać trzeba także, iż w gronie referendarzy sądowych są osoby po aplikacji sądowej (dużo trudniejszej
niż referendarska), a mimo to trudno odnaleźć podobny postulat w stosunku do ich wynagradzania. [ ]

1) Maciej Czubak: „Asystenci sędziego, czyli zapomniana grupa zawodowa” , „Rzeczpospolita” z dnia
15 listopada 2007 r.
2) Dominika Wajda: „Status prawny asystent sędziego”, Przegląd Sądowy nr 3 z 2006 r., s. 48-66).
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Bal z dyspensą
Wyjątkowo krótki w tym roku karnawał w żadnym
razie nie przeszkodził aplikantom szczecińskim w spotkaniu się na tradycyjnym już III Balu Aplikanta. Tym razem jednak po raz pierwszy młodą prawniczą brać gościł
Zamek Książąt Pomorskich. Bez większego ryzyka można
stwierdzić, że był to największy bal prawników w powojennej historii Szczecina.
Otwarcie zawodów prawniczych jak widać ma swoje
konsekwencje na różnych polach. Pięć komnat naszego
zamku zajęło bowiem blisko 330 gości z grona aplikantów wszystkich prawniczych profesji, a więc przyszłych
sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych,
notariuszy, komorników. W tym roku dołączyli jeszcze
referendarze in spe i jak się okazało w ich gronie znalazła
się nowa Królowa Balu.
Był to bal nie tylko imponujący liczbą gości, ale także wyjątkowy z uwagi na szczególne okoliczności jakie
spotkały nas dzień przed planowaną pierwotnie datą
balu 25 stycznia. Kiedy w środowy wieczór doszła do nas
wstrząsająca informacja o katastrofie pod Mirosławcem,
w której zginęło 20 oficerów polskiego wojska nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że w czasie ogłoszonej dzień
późnej przez Prezydenta RP żałoby narodowej nie możemy się bawić. Zrozumiał to również właściciel restauracji
Zamkowa pan Dariusz Kunikowski (za co dziękujemy!) i
bez żadnych konsekwencji przełożył bal na 8 lutego. Ta
data oznaczała jednak, że aplikanci balować będą w okresie Wielkiego Postu, co dla wielu było poważną rozterką
duchową. Z tej opresji wybawił nas jednak proboszcz parafii pw. św. Jakuba ksiądz kanonik Jan Kazieczko udzielając na ten wieczór specjalnej dyspensy. Po ogłoszeniu
jej podczas otwarcia balu wszyscy zainteresowani mogli
zatem poczuć spokój duszy, że hulaszczy piątek w okresie

zakazanym objęty jest specjalnym aktem wyłączającym
bezprawność czynu....
Kulminacyjną częścią balu
jak zwykle były wybory jego
Królowej. Kandydatki reprezentujące każdą z aplikacji
musiały zaprezentować się w
trzech konkurencjach: sztuce
uwodzenia wybranego przez siebie jurora, tańca w niebywałej bliskości z partnerem i wreszcie zaprezentowania
się w swojej roli procesowej. W tej ostatniej, wyjątkowo
merytorycznej części bezapelacyjnie największe brawa
zebrała aplikantka referendarska Małgorzata Pilchowska,
która fenomenalnie pokazała jak poradzić sobie z natarczywym petentem w sądowym Wydziale Ksiąg Wieczystych. Niemniej narada jury składającego się z męskiego
grona aplikantów była wyjątkowo burzliwa. O wyborze
zadecydowało dwukrotne głosowanie podczas dogrywki i
tak Królową Balu została wspomniana już Małgorzata Pilchowska, przed aplikantką komorniczą Dianą Kucharską
i przyszłą panią rejent Iwoną Kos. Triumfatorce piękny
diadem, ufundowany przez starostów, wręczyła ustępująca Królowa aplikantka sądowa Paulina Arendt. Wszystkie
nasze urocze i zachwycające swym czarem kandydatki
zostały nagrodzone książkowymi dziełami prawniczymi z
Wydawnictwa Wolters Kluwer. Okazały upominek otrzymał również ten z panów, któremu udało się z wybraną
Królową najdłużej zatańczyć. Jedynym warunkiem była
ofiara do koszyczka, która następnie w całości przekazana została na rzecz odbudowywanej wieży szczecińskiej
Bazyliki Archikatedralnej. Tym samym jeden z warunków
udzielonej dyspensy został przez szczecińskich aplikantów w pełni spełniony.
Warto również odnotować, że w jednym z konkursów
niezrównanym w niebanalnej umiejętności picia pewnego złocistego napoju na czas okazał się znawca nauk
penalnych Zbigniew Bogucki. Zrobił to w takim tempie i
spokoju, że na największych znawcach tematu zrobiło to
wielkie wrażenie. Imponował zwłaszcza stan zdrowia po
konkurencji, co dla niektórych rywali było okolicznością
przewyższającą ich możliwości. W nagrodę najtwardszy
zawodnik otrzymał tom prawa spadkowego, które zapewne przyda mu się w zawodowej karierze.
Ostatnie pląsy na parkiecie trwały do szóstej rano.
Maciej Krzyżanowski
Starosta aplikantów prokuratorskich III roku
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Ps.
Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji balu
kieruję do wszystkich starostów aplikacji, a w szczególności dla aplikantek sądowych: Magdaleny Rozwałki i
Karoliny Szymali, bez których wszystko byłoby znacznie
trudniejsze.
Aplikanci kierują ogromne słowa wdzięczności do Wydawnictwa WOLTERS KLUWER, które dla zwycięzców
konkursów i Królowej Balu ufundowało wspaniałe nagrody książkowe.

Bal Prawnika
Wyjątkowo krótki w tym roku karnawał spowodował, iż organizatorzy wszystkich imprez przeznaczonych dla szczecińskich prawników musieli sporo
się nagimnastykować, aby ich terminy nie nałożyły
się na siebie. Szczeciński Oddział Zrzeszenia Prawników Polskich na swój „Bal Prawnika 2008”, zaprosił wszystkich chętnych w dniu 19 stycznia, po raz
drugi do gościnnych sal hotelu „Park”. Tym razem
nie pobito co prawda zeszłorocznego rekordu 130
uczestników, ale i 118 przedstawicieli środowiska
prawniczego naszego regionu i osób towarzyszących robi wrażenie, wszak to największy taki bal w
mieście. Oczywiście cała impreza to znowu zasługa
nieocenionej sędzi Magdaleny Ledworowskiej, która
doglądała jej organizacji od samego początku, dbając
o najmniejsze nawet szczegóły.
Rozmieszczeni w sześciu pięknych salach rozpoczęliśmy od degustacji specjałów hotelowej kuchni,
a już niedługo później większość pojawiła się na sali
tanecznej, gdzie zostali przywitani krótkim przemówieniem przez sekretarza Zarządu Oddziału ZPP w
Szczecinie adw. Łucję Pożogę. Później była już tylko zabawa na parkiecie, przy muzyce prezentowanej przez dj-a, przerywanej tylko zaproszeniami na
kolejne ciepłe posiłki, pyszne, niecodzienne desery
oraz występami akrobatycznymi. A przy stołach i w
kuluarach wymieszani przedstawiciele wszystkich
prawniczych korporacji jak i ci niezrzeszeni, prowadzili długie rozmowy o wszystkim, wszak żyjemy w
ciekawych czasach i tematów do dyskusji nie brakowało.
Impreza wyraźnie nabrała rozpędu, na sali tanecznej spotkać można było rozbawionych niemal
wszystkich uczestników balu i dość powiedzieć, że
kolejny raz najwytrwalsi balowicze pożegnali organizatorów po 5 rano.

O tym, czy impreza była udana, niech rozstrzygnie sam każdy jej uczestnik, nas jako organizatorów
cieszy to, że znowu spora część naszych gości wychodząc prosiła o rezerwację biletów na przyszły rok,
w obawie czy tym razem dla wszystkich wystarczy
miejsca. Pozostaje więc obiecać, że na dwóch balach
nie poprzestaniemy i zaprosić wszystkich na kolejny
Bal Prawnika, już za niespełna rok.
Radosław Bielecki
Sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinie
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Ostatnia sobota
karnawału 2008 r.
Słowo „ostatnia” niesie ze sobą treść, o której zazwyczaj od razu chce się zapomnieć. Dlatego wszyscy,
albo prawie (co robi wielką różnicę), tego dnia się bawią. Od zawsze przecież wiadomo, że człowiek to także homo ludens1, a di carnevale ogni burla vale.2
XV KARNAWAŁOWY BAL RADCÓW PRAWNYCH zaczął się ogniście. Dzięki temu każdy zobaczył, jak wygląda człowiek, który zieje ogniem. Potem
wszyscy byli dla siebie bardzo mili.
A następnie? Chciałabym oddać to słowami, ale nie
da się. Smak potraw trzeba poczuć. Muzykę trzeba
usłyszeć. Chociaż, zespół, który wespół, można zobaczyć. Oni nie tylko na mnie zrobili wrażenie. Dostali
dożywocie. I nie wiem, czy ktoś ich ułaskawi. Ale jest
OKAY. A wszystko działo się w szczecińskiej Willi
West-Ende.
W końcu „ziemia się poruszyła”. Przewidział to już
Hemingway3. Wielcy już tak mają. On miał coś, co Hiszpanie określają słowem ALMA 4 . Kto by pomyślał, że
cztery drobne, acz powabne kobiety, tworzące zespół
o tej nazwie, za sprawą flamenco sprawią, że podłoga
zatańczy nam pod nogami.
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Zabawa zaczęła się na dobre. Także, a może przede
wszystkim dzięki tym, którzy radcami nie są, ale cały
czas, nie wiedzieć czemu, dobrze się z nami bawią.
Styl, szyk, SALSA 5. Pozostaliśmy w kręgu gorących
rytmów. Za sprawą zespołu GLAMOUR.
Na koniec. Przypomina mi się pewna kwestia z
bardzo znanego filmu. Brzmiała mniej więcej tak:
„Forrest, życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie
wiadomo, co ci się trafi.” Mam nadzieję, że ten bal był
jak najlepsza czekoladka z całego pudełka. Choćby tylko na tę jedną noc. Smacznego. Do przyszłego roku.
Rita Jaworska-Stankiewicz
1) łac. – człowiek bawiący się.
2) wł. – w karnawale każdy żart jest dobry.
3) dla niewtajemniczonych, w: Komu bije dzwon,
Warszawa 1961, t.1, s. 196 i n.
4) hiszp. – dusza, duch, serce.
5) hiszp. – przen. wdzięk, gracja, dowcip; kulin. sos.
Proszę wybaczyć, wiem, że wszyscy to wiedzą, ale nie
mogę się powstrzymać.

Prawnicy na nartach
W dniach 7-10 lutego 2008 r., już po raz piąty, Krajowa Izba Radców Prawnych zorganizowała Mistrzostwa
Narciarskie Radców Prawnych i Aplikantów. Jak się
okazało, ten rok był przełomowy, gdyż po raz pierwszy
na Mistrzostwach wystartowała - i tu należy od razu
wskazać, że z niemałymi sukcesami - silna reprezentacja szczecińskich radców-narciarzy, którą stanowiły radca prawny Anna Biel oraz pisząca te słowa aplikantka
radcowska Agnieszka Molenda, a także „zespół trenerski” w składzie r. pr Sławomir Poczobut-Odlanicki i r. pr
Krzysztof Judek.
W imprezie wzięło udział około 70 osób. Prym wiedli
narciarze z południowej Polski, ale nie zabrakło pasjonatów białego szaleństwa z Warszawy, Poznania, czy też
Gdańska. W samych zawodach wystartowało ponad 50
narciarzy, z których część należała do grona doświadczonych już zawodników, a niektórzy mieli okazję po
raz pierwszy sprawdzić własne umiejętności na profesjonalnie przygotowanym slalomie.
W piątek wszyscy chętni próbowali swoich sił podczas
treningu. Rozstawione bramki, pomiar czasu - wszystko
przygotowane było na bardzo wysokim poziomie.
Zawody odbyły się w sobotę. Każdy miał możliwość
przejechania trasy slalomu dwa razy, natomiast do samej
klasyfikacji brany był pod uwagę lepszy czas uzyskany
przez zawodnika. Zatem każdy miał szansę poprawić
drobne błędy popełnione zwykle z nadmiaru emocji,
które rosną w związku ze startem. Przekonała się o tym
Anna Biel, dla której był to
debiut w zawodach narciarskich, tym niemniej niezrażona potknięciami, które
pojawiły się na po drodze,
ukończyła slalom z dobrym
wynikiem.
Ja sama, chociaż z niedużym, ale jednak pewnym
doświadczeniem w jeździe
na tyczkach, byłam pod wrażeniem sposobu przeprowadzenia zawodów. I muszę

przyznać, że mimo, iż to mężczyźni wiedli prym jeśli
chodzi o zaciętość walki o czas, to u kobiet (zwłaszcza
aplikantek) walka była również bardzo wyrównana.
Niewątpliwie, mimo, iż narciarze traktuje swoją pasję
po prostu jako miły sposób spędzania wolnego czasu
i formę rozrywki, to uczestnictwo w zawodach budzi
w nich głęboką chęć rywalizacji – oczywiście wyłącznie
w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Ostatecznie zajęłam drugie miejsce w swojej kategorii, co przyznam, było satysfakcjonującym wynikiem
i zaskoczeniem dla „górali”, którzy nie podejrzewali, że w
Szczecinie mieszka tylu amatorów sportów zimowych.
Zimowy wypoczynek to jednak nie tylko całodzienne szusowanie, ale i popołudniowy, upragniony dla wielu czas atrakcji Apres Ski. I tu gratuluję Krajowej Izbie
pomysłów na organizację wieczorów. W dzień przyjazdu bowiem każdy miał okazję skosztować grzańca w
góralskiej karczmie przy lokalnej muzyce. W kolejne
dni natomiast kolacje uprzyjemniała muzyka jazzowa
i cygańska.
Wyjazdy w góry z grupą znajomych są oczywiście
upragnionym czasem każdego fana białego szaleństwa.
Szczerze zatem polecam w przyszłym roku zarezerwować czas na imprezę organizowaną Krajową Izbę Radców Prawnych. Te kilka dni pozwala bowiem nie tylko
inaczej niż zwykle spędzić czas w gronie maniaków
puchu, ale również stanowi niepowtarzalną okazję do
sprawdzenia swoich umiejętności narciarskich.
Świadczy o tym fakt, iż ci sami ludzie spotykają się
na Mistrzostwach co roku i jest to stała impreza w ich
zimowym grafiku. Popularność jaką się cieszy nie tylko
wśród radców prawnych (wielu prawników i nie-prawników startuje bowiem poza konkurencją) powoduje, że
planowane jest rozszerzenie jej zasięgu na inne korporacje prawnicze. Nie pozostaje mi wobec tego nic innego
jak tylko apel do wszystkich miłośników desek, aby w
przyszłym roku większa grupa z północno-zachodniej
Polski wyruszyła na zawody. Szczerze zachęcam - sama
na pewno się wybiorę. [ ]
Aplikantka radcowska
Agnieszka Molenda
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Probacja Cup 2008
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Tradycja halowych turniejów piłki nożnej szczecińskich prawników liczy już sobie dobrych kilka lat, jednak tym razem zmagania były z dwóch powodów wyjątkowe. Po pierwsze nie ograniczyły się do rywalizacji
samych prawników, gdyż w roli organizatorów zadebiutowali kuratorzy sądowi, którzy wystawili wspólną
ekipę z asystentami sądowymi, a po drugie zaprosili oni
uczestników na boisko ze sztuczną trawą, na którym takie zawody odbyły się po raz pierwszy.
W pierwszej grupie na początek notariusze dwukrotnie obejmowali prowadzenie w meczu z aplikantami
sądowymi, ale nie potrafili go obronić i ambitnie grający przyszli sędziowie wygrali ostatecznie 4:2. Rejenci
więc w kolejnym meczu musieli ograć kuratorów, by
liczyć się w walce o awans do półfinału, jednak nawet
trzy bramki, jakie w tym meczu zdobyli, nie wystarczyły nawet do remisu, bowiem aż pięć goli wbił im jeden
zawodnik – kurator społeczny Rafał Janik. W meczu
o pierwsze miejsce w grupie kuratorzy i asystenci podzielili się punktami z aplikantami, remisując 1:1 i dzięki lepszej różnicy bramek, awansowali do półfinału z
pierwszego miejsca.
Jeszcze ciekawiej było w drugiej grupie. Faworyzowani sędziowie stawili się w sześcioosobowym składzie,
bez nominalnego bramkarza i już w pierwszym meczu
ulegli prokuratorom 2:3 i stawiając się w trudnej sytuacji przed meczem z ekipą adwokatów i radców, który
musieli wygrać. Ale jak się czegoś bardzo chce, to nie
zawsze wychodzi. Świetnie dyrygowani przez adw. Tomasza Falco „zielono-niebiescy” wygrali 3:1, odsyłając
„fioletowych” do meczu o 5. miejsce. Natomiast mecz o
pierwsze miejsce w grupie zakończył się remisem, gdyż
ani prokuratorom, ani radcom i adwokatom nie udało
się zdobyć bramki.
W spotkaniu, które sami jego uczestnicy nazwali
„małym finałem”, czyli w meczu o piąte miejsce obeszło
się bez większych emocji i sędziowie choć troszkę powetowali sobie wcześniejsze niepowodzenia, wygrywając z notariuszami aż 6:0.

Najwięcej emocji dostarczył pierwszy półfinał.
Mocno zaczęli go kuratorzy i asystencji, którzy objęli
prowadzenie w meczu z prokuratorami, potem nie wykorzystali rzutu karnego, dali sobie strzelić dwa gole i
gdy „czerwoni” już szykowali się na finał, w ostatnich
sekundach przeciwnicy otrzymali kolejny rzut karny,
który tym razem wykorzystali. Dla wyłonienia finalisty
potrzebna była seria rzutów karnych i w niej błysnął
bramkarz prokuratorów Tomasz Kowalczyk, broniąc
kolejny strzał kuratorów. W drugim półfinale adwokaci
i radcowie pewnie pokonali aplikantów sądowych 5:2.
„Sądowy” mecz o 3. miejsce pomiędzy kuratorami i
asystentami a aplikantami sądowymi, to w dużej mierze
powtórka pierwszego półfinału i chyba tylko ci pierwsi
potrafią wytłumaczyć, jak nie wygrali go w regulaminowym czasie, skoro prowadzili już 4:0? Ambitni aplikanci doprowadzili jednak do stanu 6:6 i wygrali mecz w
rzutach karnych, zajmując w turnieju trzecie miejsce.
Finał zapowiadał się jako pojedynek dwóch najlepszych bramkarzy turnieju. Tym razem jednak prok.
Tomasz Kowalczyk nie pozwolił pokonać się ani razu,
zaś adw. Kacper Matlak puścił trzy gole, przy czym w
końcówce, nie mający nic do stracenia adwokaci i radcowie atakowali całą drużyną, łącznie ze swoim golkiperem, co skończyło się dla nich utratą trzeciego gola.
W finale więc 3:0 dla prokuratorów i ostatecznie pewny
ich triumf w imprezie.
Puchary i dyplomy wręczyła uczestnikom Pani Kurator Okręgowy Krystyna Czyżewska, dziękując przy
tym za wsparcie w organizacji imprezy Prezesowi Sądu
Okręgowego w Szczecinie Henrykowi Sobocińskiemu.
Tytuł najlepszego bramkarza powędrował w ręce prok.
Tomasza Kowalczyka, zaś królem strzelców turnieju został kurator Rafał Janik, strzelec aż 10 bramek. Wszyscy
mogli też skosztować zamówionej przez organizatorów
grochówki i schłodzić się orzeźwiającym złocistym napojem. A szansa na rewanż w kolejnym turnieju halowym już niedługo. [ ]
Radosław Bielecki
Sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinie

ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH
W SZCZECINIE
zaprasza wszystkich chętnych do kibicowania w
rozgrywkach piłkarskich kolejnej edycji corocznego Pucharu Zrzeszenia Prawników Polskich. Turniej odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2008r., w hali
sportowej Szkół Salezjańskich w Szczecinie przy
ul. Ku Słońcu 124 (wejście od strony kaplicy). Do
wzięcia udziału w rozgrywkach zostały zaproszone drużyny: Sędziów, Prokuratorów, Notariuszy,
Adwokatów, Radców prawnych, Kuratorów i Asystentów sądowych, Aplikantów sądowych oraz
gościnne drużyna Sędziów z Gorzowa Wlkp.
Turniej rozpocznie się o godz. 8.00.

Nowy Zarząd
Oddziału „Iustitii”
W dniu 4 lutego 2008 roku odbyło się doroczne zebranie
członków szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów
Polskich „Iustitia”. Członkowie
Stowarzyszenia wybrali Zarząd
Oddzialu na trzyletnią kadencję.
W jego składzie znaleźli się: Prezes
– Maciej Strączyński oraz wiceprezesi
– Tomasz Banaś, Grzegorz Szacoń i Joanna
Wojciechowska. Komisarzem Oddziału wybrana została Bożena Matuszewska.
Zebrani podsumowali działalność Oddziału w 2007
roku i zatwierdzili sprawozdanie finansowe. Przeprowadzona dyskusja dotyczyła najpilniejszego problemu środowiska sędziowskiego – żądania podwyżki
wynagrodzeń. Omówiono akcję zbierania podpisów
pod petycją w sprawie podwyżek wynagrodzeń, którą
Stowarzyszenie przeprowadziło na bardzo dużą skalę we wszystkich Oddziałach. W dyskusji rozważano
także założenia projektów czterech rodzajów pozwów
cywilnych, przygotowanych przez sędziów z innych
Oddziałów, domagających się wypłaty konstytucyjnie
gwarantowanych godnych wynagrodzeń.
Obecni wybrali także delegatów na ogólnopolskie
XI Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, które odbędzie się na początku kwietnia b.r. w Kiekrzu. Delegatami zostali sędziowie: Bożena MajgierStrączyńska, Radosław Bielecki, Jarosław Giecewicz,
Agnieszka Bobrowska, Marzenna Ernest, Małgorzata
Puczko, Grzegorz Szacoń, Joanna WieczorkiewiczKita, Tomasz Banaś, Barbara Rezmer-Sondej oraz – w
związku z równą ilością głosów - Paweł Balcerowicz
lub Zdzisława Stachów.
Zarząd Oddziału

ks. dr Grzegorz Harasimiak, Katedra Prawa Karnego Materialnego WPiA US

Prawnicy nie gęsi… swojego patrona też mają*
W jednym z zeszłorocznych numerów pisma znalazła
się informacja o cyklicznie organizowanych spotkaniach środowisk prawniczych z okazji patronalnego
święta (wewnętrzna okładka In Gremio 6/2007). Nie
kryję, że pobudziło mnie to do pewnej refleksji. Wiele osób potrafi wskazać świętych, którzy identyfikowani są z pewnymi grupami zawodowymi czy środowiskami (np. strażaków - św. Florian, pracowników
służby zdrowia - św. Łukasz, kierowców - św. Krzysztof). A jak jest w przypadku prawników? Warto tę
postać przypomnieć ze względu na wielkie walory
patrona naszego środowiska i aktualności przesłania
jakie wiąże się z jego życiem oraz działalnością.
Święty Iwo, bo o nim mowa, patronuje osobom wykonującym różne zawody prawnicze (sędziego, adwokata, notariusza). Obrany też został jako patron
procesów sądowych, ubogich i sierot, a także kilku
uniwersytetów (np. w Nantes). Samo imię - Iwo prawdopodobnie ma rodowód celtycki. Jego etymologia tłumaczona jest dwojako. Po pierwsze, wiązana
jest z germańskim słowem „iwa” oznaczającym łuk
z drzewa cisowego. Po drugie, ujmowane bywa jako
właściwe językowi bretońskiemu zdrobnienie imienia Jan. Niezależnie od tego w jaki sposób będzie tłumaczone jego pochodzenie warto zaznaczyć, że występuje w zbliżonej formie w wielu nacjach po dzień
dzisiejszy (francuskie – Yve; słowiańskie – Iwan,
Ivko, Ive; angielskie - Ives). W Polsce generalnie znana jest jego forma żeńska – Iwona.
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Pełne nazwisko świętego patrona prawników brzmi:
Iwo Hélory z Kermartin. Urodził się prawdopodobnie
w roku 1253 w Minihy-Tréguier w Bretanii (dzisiejszy kanton Cötes-du-Nord). Dlatego bywa nazywany
również świętym Iwonem z Bretanii. Burzliwe czasy
poprzedzające jego narodzenie, sprawiły znaczne
zubożenie i wyludnienie regionu, w którym żyła jego
rodzina. Na początku XIII wieku sytuacja uległa zasadniczej zmianie. Umocnienie władzy książęcej w
Bretanii spowodowało odradzanie się społeczności
i przyniosło szybki rozwój regionu w wielu dziedzinach życia publicznego. W tym okresie dziadek późniejszego świętego (Trancoet) otrzymał tytuł szlachecki. Została mu też nadana na własność ziemia
Kermartin. Nazwa ta stanie się przydomkiem rodowym nadawanym najstarszemu potomkowi. Nasz
patron miał jeszcze brata i prawdopodobnie trzy siostry. Był z nich najstarszy. Obok majątku odziedziczył również rodowy przydomek Kermartin.

Iwo Hélory z Kermartin od dziecka był słabego zdrowia. Nie mógł zrobić kariery wojskowej. Został więc
przeznaczony do stanu duchownego. Mając 14 lat wyjechał do Paryża i rozpoczął studia uniwersyteckie.
Początkowo kształci się na kierunku sztuk wyzwolonych. Po ich ukończeniu podjął studia teologiczne
i prawnicze. Chcąc zgłębiać prawo rzymskie, jako
dwudziestokilkuletni człowiek, udaje się do Orleanu
ponieważ w Paryżu nie ma takich wykładów. Mając
niecałe trzydzieści lat życia skończył studia, powrócił do rodzinnej Bretanii i rozpoczął praktykę sądową. Został mianowany oficjałem, czyli urzędnikiem
sprawującym w imieniu biskupa władzę sądowniczą
w sprawach karnych i cywilnych. Początkowo urząd
sprawował w Renes, a później bliżej posiadłości rodowej – w Tréguier. Pełniąc go, w roku 1283, przyjął
święcenia kapłańskie. Pod koniec życia zrzekł się
urzędu oficjała i poświęcił się jedynie swoim parafianom. Nie zaprzestał jednak praktyki prawniczej
w roli adwokata. Zmarł 19 maja 1303 roku w opinii
świętości. Ten też dzień stał się patronalnym świętem prawników uprawiających różne zawody.
Nasz patron nie był pierwszym, wielkim człowiekiem
Kościoła katolickiego noszącym to imię. Nieco wcześniej od niego żył prawnik i biskup - św. Iwo z Chartres
(ok. 1040-1116). Pozostawił po sobie bogatą korespondencję i dzieła dotyczące prawa kościelnego.
O wyborze Iwo na patrona zadecydowały jednak
szczególne jego przymioty. Zasłynął zwłaszcza jako
osoba potrafiąca w niezrównany sposób połączyć
dążność do sprawiedliwości ziemskiej z zasadami
chrześcijańskiej miłości bliźniego. Uwidocznioną
jeszcze w okresie studiów harmonię wiary i rozumu
realizował w sposób doskonały przez całe życie. W
czasach, w których przyszło mu żyć nie było to takie
oczywiste. Był to bowiem koniec pewnej epoki i właściwemu jej porządkowi. W narastającym konflikcie
między władzą świecką i duchowną, rodzących się
ostrych podziałach społeczeństwa, przemianach w
samym Kościele jednoznacznie opowiedział się po
stronie … ludzi potrzebujących pomocy. Dlatego w
praktyce prawniczej stawał po stronie prawdy i sprawiedliwości bez względu na okoliczności oraz status
społeczny stron. Swoją działalność opierał na dwóch
fundamentach. Na prawie naturalnym, które jak
uważał jest wpisane w każdego człowieka i dlatego
każdy je może odkryć dzięki darowi rozumu. Drugą
podstawę stanowiło prawo pozytywne budowane na

fundamencie zasadach wywiedzionych z prawa naturalnego. Obrona prawdy, sprawiedliwości i pomoc
prawna potrzebującym stały się dla Św. Iwo formami
służenia bliźnim. Podejmował się konkretnej sprawy
w przypadkach, gdy osoba spełniała dwa warunki:
była rzeczywiście uboga i jednocześnie jej wersja
faktów była słuszna. Podejście takie niejednokrotnie
powodowało, że wpadał w ostry konflikt z możnymi
tego świata - osobami sprawującymi władzę świecką
lub duchowną (nawet z samym ówczesnym królem
Francji Filipem IV Pięknym). Nie może więc dziwić,
że jako prawnik zyskał sobie opinię człowieka bezstronnego, nieprzekupnego i sprawiedliwego. Dążył
przy tym do ugodowego załatwienia sporu. Drogę
procesu sądowego uznawał za ostateczność - zło konieczne.
Oddzielny rys stanowił stosunek św. Iwo do dóbr
tego świata. Od młodości umiłował prostotę. W czasach studenckich został zapamiętany jako osoba sypiająca na cienkiej warstwie słomy położonej na podłodze. Pod głowę podkładał zazwyczaj księgę praw.
Darmowe dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami sprawiły, że zyskał sobie przydomek „adwokata ubogich”. Nie zrzekł się przy tym ani dziedziczenia rodzinnego majątku, ani zapłaty za sprawowane
urzędy. Pochodzące z tych źródeł dochody wykorzystywał dla dobra wspólnego lub rozdawał potrzebującym (ubierał ich i karmił, dawał schronienie, opłacał naukę i leczenie). Przyjmując pewnego razu pod
swój dach ubogą rodzinę zapoczątkował w swojej
posiadłości przytułek dla najuboższych (zwłaszcza
kalekich, chorych i starych). Głównym przesłaniem
była chęć stworzenia dla tych ludzi warunków, aby
chociaż pod koniec życia osoby takie zaznały trochę miłości i umarły godnie. Z czasem wybudował
hospicjum przeznaczone dla podróżnych i pielgrzymów. Sam w nim wykonywał najprostsze posługi.
Nie zaniedbał przy tym swoich obowiązków kapłańskich. Wielokrotnie udawał się do odległych o kilka
kilometrów kościołów, aby pełnić w nich posługę.
Można wyliczyć jeszcze wiele takich przykładów
wrażliwości i troski św. Iwo o drugiego człowieka.
Na koniec warto przytoczyć bliższą naszym czasom
wypowiedź Piusa XII z 1953 roku z okazji obchodów
700-setnej rocznicy jego urodzin (do niej też nawiązał Jan Paweł II w 2003 roku – z okazji 700-setnej
rocznicy jego śmierci). Nasz patron został określony
jako człowiek zaangażowany ”w obronę zasad sprawiedliwości i równości, uważny na zapewnienie

podstawowych praw człowiekowi, szacunku dla jego
godności, pierwszej i transcendentnej i czuwał, by
prawo było mu zapewnione. Dla wszystkich, którzy
wykonują zawód prawnika i których jest on świętym
patronem, pozostaje on piewcą sprawiedliwości danej dla pojednania, pokoju, dla utkania nowych dobrych relacji pomiędzy ludźmi i społecznościami dla
zbudowania społeczeństwa bardziej równego”. Warto poświęcić nieco uwagi tej postaci. Zwłaszcza, że w
środowisku osób wykonujących zawody prawnicze
po dziś dzień nieobce są ideały jakie reprezentował
ten nasz Wielki Patron. Świadczy o tym wielowiekowa działalność bractw jego imienia, która na nowo
zaczyna dziś ożywać. Ale o tym może już innym razem. [ ]

*Na podstawie:
J. S. Langrod: O św. Iwonie patronie adwokatów,
Warszawa 1931.
E. Waliszewska, Św. Iwo patron prawników, Poznań
2003; tejże: O świętym Iwonie z Bretanii, patronie
prawników, w: Przewodnik katolicki 20/2003.
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Paweł Knap, OBEP IPN Szczecin

„Bezimienne bohaterstwo prostych ludzi”
Wspomnienie o Milicji Obywatelskiej
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W 1970 r., staraniem Komisji Historyczno-Wydawniczej
Komitetu Obchodu 25-lecia Milicji Obywatelskiej i Służby
Bezpieczeństwa przy KW MO w Szczecinie, powstało opracowanie zatytułowane „W 25. rocznicę walki i pracy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa
na Pomorzu Zachodnim”. Przeznaczono je do użytku wewnętrznego, obecnie znajduje się w zasobie archiwalnym
szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Prócz ogólnego rysu historycznego, czy wywiadów
(z komendantem wojewódzkim MO płk. Julianem Urantówką i jego zastępcą ds. bezpieczeństwa płk. Romualdem
Głowackim), opracowanie zawiera szereg wspomnień spisanych przez funkcjonariuszy pamiętających pierwsze lata
służby na tzw. „Ziemiach Odzyskanych”. Przy ich lekturze
pamiętać należy zarówno o specyfice tematu, czasów, w
których powstały, jak i zawodów wykonywanych przez
wspominających.
Wspomnienia kpt. Stefana Stefanika*, zatytułowane
„Z historii tworzenia się aparatu MO na Pomorzu Zachodnim” należą do najciekawszych z zamieszczonych w okolicznościowym zbiorze. Oto ich szczecińsko-koszalińskie
fragmenty:
W końcu kwietnia 1945 r. (prawdopodobnie 30) nastąpił wyjazd z Piły do wyzwolonego 26 kwietnia 1945
r. Szczecina. W pierwszym rzucie wyjechał zwiad w sile
czterech ludzi pod dowództwem przyszłego komendanta
gmachu por. Romana Goca, z zadaniem wyszukania pomieszczeń dla KW MO i KM MO. W ślad za tą grupką pojechali również funkcjonariusze stanowiący zalążek przyszłej KM MO w Szczecinie. Na czele drugiej grupy stanął
por. Kazimierz Zybura.
W Szczecinie, w którym pozostało stosunkowo dużo
Niemców (ponad 20 tys.), najbardziej palącym problemem okazała się kwestia naboru kadr dla aparatu MO.

Główny ciężar rekrutacji spoczywał na barkach Wydziału
Kadr, gdzie wówczas pracowałem. Terenem zaś werbunku były województwa: poznańskie, śląskie oraz częściowo
bydgoskie.
W pierwszych dniach maja 1945 r. nastąpił wyjazd
reszty funkcjonariuszy KW MO z Piły. Pierwsza KW MO
mieściła się w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 2 (dziś
Wyższa Szkoła Morska), natomiast gmach nr 4 zajmował
Wojewódzki Urząd Administracji Publicznej (obecnie
PWRN). Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
ulokował się w gmachu przy ul. Małopolskiej 47, gdzie
obecnie jest KW MO.
Z Piły jechaliśmy samochodami ciężarowymi przydzielonymi nam przez władze radzieckie (jedyny wówczas
nasz środek lokomocji, oprócz rowerów). Podróż minęła
bez większych niespodzianek. Im bliżej Stargardu, a później Szczecina-Dąbia i samego Szczecina, spostrzegaliśmy
coraz więcej różnego rodzaju sprzętu wojskowego, zniszczonego lub porzuconego w przydrożnych rowach, coraz
więcej trupów ludzi i koni, spalonych czołgów na szosach
i polach, zniszczone przez artylerię i lotnictwo lasy, ruiny
zdobywanych miast i wsi oraz mogiły żołnierzy radzieckich i polskich. Wszystko to wskazywało na twardy i nieustępliwy bój z jednej strony, z drugiej zaś na zbliżający
się ku końcowi dramat III Rzeszy i jej Führera.
Do Szczecina wjechaliśmy przez nowo zbudowany
most pontonowy na Odrze. Z boku było widać żołnierzy
radzieckich pracujących przy pomocy ciężkich parowych
młotów nad budową mostu kolejowego. Już na przeprawie zobaczyliśmy z daleka unoszące się w kilku miejscach
dymy. To płonął Szczecin.
Dopiero tu, w Szczecinie, można było uświadomić sobie złożoność problemów i piętrzące się trudności w ich
przezwyciężaniu. Cały port i dzielnica do niego przyległa,

w tym Starówka z Podzamczem, leżały w gruzach. Dźwigi
i transport kompletnie zniszczony, zatopione statki i barki
tarasowały drogę do nabrzeży. Jednym rumowiskiem gruzów była obecna al. Wyzwolenia, a także okolice przyległe
do ul. Kapitańskiej i Swarożyca.
Większe zakłady i port strzeżone były przez wojsko
polskie i radzieckie. Cały jednak szereg mniejszych zakładów, szczególnie o charakterze usługowym i handlowym,
dostały się z konieczności pod ochronę MO, pomimo jej
organizacyjnej i kadrowej słabości. Naczelnym zadaniem
pozostała jednak ochrona ludzi, zapewnienie spokoju
i bezpieczeństwa cywilnej ludności w mieście.
Oprócz walki z szabrownictwem, sabotażem i dywersją, bardzo poważnie absorbowała szczecińską milicję
w jej pierwszym etapie działania klęska pożarów. Niejednokrotnie, tylko w ciągu jednej doby, notowano ich aż kilkanaście. Często były to celowe zbrodnicze i dywersyjne
podpalenia. Wystarczy wspomnieć, że gmach obecnego
muzeum przy Wałach Chrobrego 3 podpalany był aż trzykrotnie przez dywersantów niemieckich, choć znajdował
się obok gmachu KW MO.
W celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa napływającej wciąż ludności przystąpiono do organizowania w Śródmieściu trzech Komisariatów MO, mianowicie
pierwszego przy ul. Krzywoustego, róg Bogusława, drugiego przy ul. 5 Lipca i trzeciego przy ul. Sławomira.
W trakcie poważnie zaangażowanych już prac organizacyjnych, niespodziewanie otrzymaliśmy rozkaz pakowania się i opuszczenia miasta Szczecina w ciągu 24 godzin. Znowu więc przeprowadzka w nieznane, a co gorsze
- zawieszenie na pewien okres czasu wszelkiej działalności. Wracaliśmy znowu tym samym szlakiem w kierunku
Stargardu, jeszcze bardziej zniszczonego niż Szczecin.
Z braku odpowiedniego lokum praca milicyjna praktycznie przestała istnieć.
W pierwszych dniach czerwca wyjechaliśmy ze Stargardu do Koszalina. Koszalin do którego przybyliśmy
pociągiem stał się nową, czwartą z kolei siedzibą KW
MO. Bez względu na dalszy rozwój wypadków, a przede
wszystkim losy Szczecina na zbliżającej się konferencji w
Poczdamie, musieliśmy pozostać tu dłużej, aby okrzepnąć
wreszcie organizacyjnie. Chociaż Koszalin, poza Śródmieściem, a właściwie okolicą centralnego placu przy
ul. Zwycięstwa, nie był zniszczony, jednak i tu głównym
zagadnieniem stał się problem znalezienia pomieszczeń
biurowych, jak również kwater dla funkcjonariuszy skoszarowanych i ich rodzin. Warto chyba przypomnieć, że
województwo Pomorza Zachodniego obejmowało wtedy ogromny obszar od Lęborka i Bytowa począwszy, na
Gorzowie Wlkp. i Słubicach skończywszy. Ogółem 25
powiatów. Właściwie dopiero tu, w Koszalinie, grupa
operacyjna Pomorze Zachodnie przekształciła się w KW
MO z prawdziwego zdarzenia, zaś pobyt w tym mieście
nazwać można drugim etapem organizacyjnym w historii powstawania organów MO na Pomorzu Zachodnim.
W Koszalinie po raz pierwszy przystąpiono do politycznego i zawodowego szkolenia kadr. Kilka dni po przybyciu został zorganizowany pierwszy Kurs Przeszkolenia
Szeregowych, który trwał niecałe 6 tygodni i zgromadził
48 ludzi. Po zakończeniu odbyła się pierwsza i ostatnia na

tego rodzaju kursach promocja podoficerów. Kolejne kursy były już liczniejsze i trwały trzy miesiące.
Poważny wkład w kształtowanie poziomu świadomości i postawy moralno-politycznej młodej kadry wniosły
istniejące wówczas komórki PPR i PPS. W okresie tym,
tylko dzięki wysokiemu poziomowi moralno-politycznemu oraz ofiarności i wielkiemu poświęceniu dla sprawy,
aparat MO osiągał coraz lepsze wyniki w zabezpieczaniu
ładu i porządku na Pomorzu Zachodnim, najdalej na zachód wysuniętym bastionie polskości. Warunki materialne były przecież więcej niż skromne. Pierwsze pobory
w wysokości 540 zł dla szeregowych, 560 zł dla kaprali
i 580 zł dla plutonowych, otrzymaliśmy dopiero w końcu
lipca i początkach sierpnia. Do tego czasu nie planowano
w ogóle jakichkolwiek poborów. Większość milicjantów
nie posiadała umundurowania, obuwie było różne, najczęściej poniemieckie, czas pracy był nienormowany,
a mimo to pracowano intensywnie i z wielką ofiarnością.
W lutym 1946 r. nastąpiła ostatnia przeprowadzka Komendy Wojewódzkiej z Koszalina do Szczecina. Zakwaterowaliśmy się znów w gmachu przy Wałach Chrobrego 2,
z tym jednak, że w bocznym skrzydle. Front gmachu wraz
z głównym wejściem zajęty był przez żołnierzy Armii
Czerwonej, którzy zwolnili tę część budynku dopiero w
1947 r.
Po stosunkowo szybkim urządzeniu się przystąpiliśmy
do właściwych prac milicyjnych w warunkach chyba po
raz pierwszy zbliżonych bardziej do pokojowych, niż wojennych.
Lata 1945–1947 to trudna i niebezpieczna służba w
obronie i umacnianiu władzy ludowej, to bezustanna walka z reakcyjnym podziemiem. Akcje, obławy i zasadzki
- oto codzienne życie ówczesnego milicjanta. Również
funkcyjni pracownicy MO częściej brali do ręki karabin,
aniżeli pióro.
Ofiarna to była i pełna samozaparcia służba w zabezpieczeniu ładu, porządku i bezpieczeństwa ludzi pracy,
bezpardonowa walka z dywersją i sabotażem, szabrownictwem i bandytyzmem, walka o utrwalenie władzy robotniczo-chłopskiej. Był to okres najbardziej chlubny w dziejach niedoświadczonego przecież i młodego aparatu MO.
Przedstawiony przeze mnie w ogólnych zarysach
obraz powstawania i kształtowania się MO na Pomorzu
Zachodnim jest tylko w niewielkim stopniu odbiciem trudu, wysiłku, ofiarności i poświęcenia, a nierzadko i cichego, jakże często bezimiennego bohaterstwa prostych ludzi
w walce o zagospodarowanie prastarych ziem słowiańskich i połączenie ich na zawsze z macierzą.
Oceniając osiągnięcia władzy ludowej po 25 latach
nie zapominamy, że stało się to możliwe między innymi
dzięki tamtym dniom. Pamiętajmy, że w tym olbrzymim
i coraz piękniejszym gmachu socjalistycznej Ojczyzny jest
także cegiełka potu i krwi funkcjonariuszy MO.
Szczecin, 5 lipca 1969 r.

* Stefan Stefanik, syn Andrzeja, urodził się 13 X 1921 r.;
w Milicji Obywatelskiej służył w latach 1945-1971.
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z cyklu pieszo jest zawsze miło i radośnie...

VI Późnojesienny Rajd
Sympatyków Kancelarii adw. Kazimierza Maszało
„KUCHAROWO 2007”
Już pod koniec listopada 2007r. wielbiciele rajdów
pieszych dopytywali się, czy będziemy wędrować po
śnieżnych trasach w okolicach Bornego Sulinowa,
gdyż z ich wiadomości wynikało, że jest to enklawa
klimatyczna i powinno być biało.
Po południu 7 grudnia autobusik zabrał uczestników
rajdu i po 1,5 godzinnym przedzieraniu się przez zatłoczony Szczecin ruszyliśmy w kierunku Kucharowa.

Potem zwiedziliśmy miasteczko, docierając między innymi do willi ostatniego dowódcy rosyjskiego garnizonu gen. Dubynina jak też obeszliśmy kasyno oficerskie
Armii Czerwonej. Obecnie jakiś przedsiębiorca przebudowuje je na lokal rozrywkowy.

Po przyjeździe zastaliśmy domek myśliwski w całkowitych ciemnościach, gdyż właśnie cała gmina została pozbawiona prądu.

Nasyceni jadłem ukraińskim i wrażeniami z miasta,
autobusikiem wróciliśmy do naszej bazy w Kucharowie.

Kwaterowaliśmy zatem przy świecach a gospodarze
rozpalili w kominku, by nas trochę ogrzać i rozweselić. Gdy już byliśmy gotowi zasiąść do stołu na biesiadę, pojawiło się światło i wszystko wróciło do normy.

Po południu gospodarze podjęli nas wspaniale upieczonym prosięciem. Smakowite kawałki znikały jak
błyskawica, a już o pieczone żeberka toczyła się walka. Potem już tylko odpoczynek oraz... „gry i zabawy
ludu polskiego”.

Gospodarze przygotowali wspaniałą biesiadę w sali
ogólnej-myśliwskiej i zaserwowali dania z dziczyzny,
grzybów i domowych produktów. Wszystkim smakowało tak, że siedzieliśmy przy stole do późnych godzin.
W sobotę 8 grudnia po śniadaniu wyruszyliśmy na
trasę w kierunku na Borne Sulinowo.
W nocy padał deszcz, więc śniegu ani śladu, za to kałuże owszem, owszem...
Wędrowaliśmy przepięknymi trasami poprzez las bukowy i sosnowy zaś część trasy biegła brzegiem jeziora Pile.
Po przejściu ok. 12 km w punkcie kontaktowym przyjął nas autobusik i zawiózł nas do Bornego Sulinowa
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do restauracji „U Saszy”. Tam spożyliśmy co nieco z
kuchni ukraińskiej, zaś podane nam sało, które nie
przypominało tego z Syberii, popiliśmy horyłką.

W niedzielę 9 grudnia po śniadaniu i pożegnaniu z
gospodarzami i myśliwymi wsiedliśmy do autobusu,
by po 2,5 godzinie zjawić się w naszym mieście.
Tak oto zakończyliśmy wspólne tegoroczne wędrowanie i mogliśmy myśleć już o zbliżających się Świętach.
W 2008 r. przewidziane są cztery rajdy. Najbliższy
„późnozimowy” w dniu 28.03.2008r. południowym
skrajem Puszczy Bukowej z metą w Żelisławcu.
Informacja na stronie:
www.rajdy-poznosezonowe.cba.pl
adw. Kazimierz Maszało

Czasopisma
on-line

www.LEX.com.pl
Moduł zawiera ponad 8000 artykułów
i innych materiałów pochodzących
z czasopism prawniczych, takich jak:
•
•
•
•
•
•
•
•

Europejski Przegląd Sądowy,
Glosa,
Przegląd Prawa Handlowego,
Państwo i Prawo,
Prawo Papierów Wartościowych,
Przegląd Podatkowy,
Finanse Komunalne,
Samorząd Terytorialny.

www.LEX.com.pl/czasopismaonline

Rekomendowane przez:

Czasopisma on-line to:
• oszczędność czasu poświęconego na przeszukiwanie
roczników,
• pewność, że wyświetlana treść dokładnie odpowiada
artykułom drukowanym,
• proste kopiowanie i wklejanie cytowanych fragmentów
(dostępne w nowszych rocznikach),
• możliwość kopiowania i zapisania we własnych katalogach
najbardziej istotnych dla Użytkownika artykułów.
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