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Oddajemy w Państwa ręce kolejny już numer „In Gremio”. Tym razem tematem przewodnim 
jest próba zdiagnozowania relacji, jakie łączą (dzielą?) trzecią i czwartą władzę RP. Jak powinny 
wyglądać kontakty wymiaru sprawiedliwości z mediami? Jak sędziowie mają traktować żąd-

nych informacji dziennikarzy? Czy powinni do tych kontaktów się przygotowywać? Jaka jest rola dzien-
nikarza „sądowego”? Temat ten szczegółowo omawia sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Barbara  
Trębska, pełniąca także funkcję rzecznika prasowego tegoż sądu. 

O komentarz do wypowiedzi pani sędzi poprosiliśmy przedstawiciela jednego ze szczecińskich me-
diów, który bardzo często gości w sądzie w charakterze – wyjątkowo zainteresowanej – publiczności. 
Przyznaję, że pan Mariusz Parkitny, bo jego mam na myśli, zaskoczył mnie swoim komentarzem. Jestem 
przekonany, iż podobna reakcja będzie udziałem większości czytelników tego tekstu.

Swój pogląd w tej materii zdecydował się przedstawić także szczeciński przedstawiciel palestry w Na-
czelnej Radzie Adwokackiej adwokat Marek Mikołajczyk, który zwrócił uwagę również na odpowiedzialną 
– i jednocześnie ograniczoną zasadami etyki zawodowej - rolę adwokata w kontakcie z mediami. 

Nie milkną komentarze na temat regulaminu aplikacji adwokackiej. Dotychczasowe wewnątrzkor-
poracyjne uregulowania dotyczące toku aplikacji, a w szczególności konsekwencji niezaliczenia kolo-
kwiów, stanowią w ostatnim czasie, tak dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, jak i samych 
aplikantów naszej Izby, niemały problem. Czy wchodząca od 1 września nowelizacja regulaminu pomo-
że go rozwiązać? Nad tym i innymi zagadnieniami odnoszącymi się do szkolenia aplikantów zastanawia 
się adwokat Andrzej Zajda, wicedziekan ORA w Szczecinie. Swoją drogą, to ciekawe, że takiego proble-
mu nie ma korporacja radcowska…

Człowiek Roku 2008 In Gremio. Rozstrzygnięcia już niedługo, raptem za kilka miesięcy. Tym razem 
przedstawiamy kandydaturę pani Ewy Kramarz – wyjątkowej specjalistki od psychiatrii sądowej. Jej 
teksty, trudno dziś już zliczyć jak często gościła na łamach „In Gremio”, zawierają diagnozę cech oso-
bowości nie tylko podsądnych, ale także nas samych – na co dzień zajmujących miejsca w innych częś-
ciach sali sądowej. Niestety, uwagi pani doktor na temat kondycji naszego zdrowia psychicznego nie na-
strajały dotychczas optymistycznie. I tym razem – w wywiadzie udzielonym In Gremio – nasz kandydat 
do nagrody Człowieka Roku 2008 nie waha się użyć mocnych słów. 

Patryk Zbroja nie tak dawno wstąpił w szeregi adwokatury 
szczecińskiej. Do naszego grona wniósł wyjątkową pasję – że-
glarstwo. Dodatkowo - uprawiane na bardzo wysokim poziomie! 
Zainteresowanie pana mecenasa, potwierdzone udziałem w wy-
magających międzynarodowych regatach,  to kolejny przykład 
na to, iż nie samymi przepisami człowiek żyje. 

Nadal nierozwiązany pozostaje, zgłaszany ostatnio ze zdwojo-
ną siłą, problem zarobków sędziów. O planowanych protestach 
i zbyt niskim standardzie płacowym w sądownictwie przypomi-
nają nam głosy dwóch przedstawicieli tego środowiska, znanego 
nam doskonale sędziego Macieja Strączyńskiego oraz sędziego 
Jaremy Sawińskiego – członka Krajowej Rady Sądownictwa. 

W końcu, co ważne dla niemałej części szczecińskiego 
grona prawników, doczekaliśmy się kolejnej edycji Spartakia-
dy Prawników, która odbędzie się w Olsztynie w pierwszy 
weekend września. Jak przygotowywali się nasi kandydaci 
do medali i jakie są ich oczekiwania medalowe? Zapytaliśmy 
o to samych zainteresowanych.

Do lektury - nie tylko zapowiedzianych powyżej arty-
kułów i wywiadów - serdecznie zapraszamy.

Adwokat Piotr Dobrołowicz
Redakcja „In Gremio”
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1. Jawność postępowań sądowych.
Wśród wolności i praw politycznych Konstytucja RP 

w art. 61, gwarantuje obywatelom prawo do uzyskiwania 
informacji o działalności organów władzy publicznej, a 
więc m.in. sądów oraz osób pełniących funkcje publicz-
ne. Wśród tego grona są również sędziowie. Ograniczenie 
tego prawa może nastąpić wyłącznie ze względu na okre-
śloną w ustawach ochronę wolności, praw innych osób 
i bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego 
państwa. Z punktu widzenia kontaktowania się sądów 
z mediami, a poprzez nie, ze społeczeństwem, jawność 
postępowania sądowego, w szczególności tzw. zewnętrz-
na jawność ma podstawowe znaczenie, gdyż umożliwia 
sprawowanie społecznej kontroli nad funkcjonowaniem 
wymiaru sprawiedliwości. Jak podnosi się w literaturze 
przedmiotu, jest ona istotna w szczególności w krajach, 
gdzie orzekają głównie sędziowie zawodowi, a więc tak, 
jak ma to miejsce w naszym modelu. Istnieje wówczas 
ryzyko sytuacji, w której sędzia będzie utożsamiał swój 
system wartości z systemem obowiązującym w społe-
czeństwie i wydawał wyroki kierując się uprzedzeniami. 
Należy przy tym pamiętać, że jawność działania sądów 
pozwala na kontrolowanie nie tylko organów sądowych, 
ale i innych uczestników postępowania, np. świadków, 
strony, biegłych. W ten sposób też realizuje się funkcja 
prewencyjna i edukacyjna wymiaru sprawiedliwości. O 
szczególnej roli zasady jawności stanowi przede wszyst-
kim Konstytucja RP, która w art. 45 ust. 1 zapewnia jaw-
ność rozprawy sądowej, czyli prawo swobodnego wstępu 
na nią i obserwowania jej przebiegu. Powody, dla których 
może być ona wyłączona są zarówno w Konstytucji, jak i 
przepisach procedury cywilnej i karnej bardzo precyzyj-
nie określone. Ogłoszenie wyroku zawsze jednak musi 
odbywać się publicznie. Dziennikarz ma nieograniczony 
wstęp na jawne posiedzenia sądowe, na których może 
robić notatki. Nie ma oczywiście prawa zaskarżenia 
decyzji sądu o wyłączeniu jawności. Tak też, jak każdy 
obywatel ma prawo do uzyskania wszelkich informacji 
o działaniu sądu, stanowiących informację o sprawach 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

2–3. Skrótowość i istota przekazu  
medialnego o sprawie.

W swoich kontaktach z mediami musimy pamiętać, 
że przygotowują one i przekazują informacje dla tzw. 
przeciętnego obywatela, a nie prawnika. Dlatego też 
dobrze jest używać języka zrozumiałego dla np. samej 
strony, a nie jej pełnomocnika. Ma to szczególne zna-

czenie, gdy wygłaszamy ustne motywy decyzji sądu, tj. 
uzasadnienia wyroków, postanowień. Gdy wiemy, że na 
sali rozpraw są przedstawiciele mediów dobrze jest przy-
gotować sobie kilka zdań, które w sposób jasny oddadzą 
istotę rozstrzygnięcia i wypowiedzieć je na początku uza-
sadnienia. Chodzi o to, aby nasz przekaz o tym dlaczego 
sąd wydał taki, a nie inny wyrok był jasny i przystępny. 
Dla przeciętnego odbiorcy powiedzenie, że sąd podziela 
jako zasadną wskazaną w pozwie podstawę faktyczną i 
prawną roszczenia nic nie znaczy i jest niezrozumiałe. 
Jeżeli natomiast powiemy, że powód udowodnił swoje 
racje, że wskazani przez niego świadkowie potwierdzili 
jego wersję zdarzeń, a zeznania te są przekonujące i wia-
rygodne, co w sumie uzasadnia żądanie zasądzenia okre-
ślonej kwoty, to z pewnością będzie to wypowiedź bar-
dziej czytelna bardziej zrozumiała. Nie liczmy na to, że 
to dziennikarz naszą wypowiedź podaną językiem praw-
niczym, przetworzy na jasny dla przeciętnego odbiorcy 
komunikat. Dziennikarze najczęściej tego po prostu nie 
potrafią, a walka z ich brakiem zdolności w tym zakresie 
jest z reguły skazana na niepowodzenie. Lepiej zadbamy 
o swój wizerunek i wizerunek sądu, a wówczas dotrzemy 
do odbiorcy, gdy postaramy się jasno i komunikatywnie 
przedstawić motywy naszej decyzji. Wtedy wzrastają na-
sze szanse, że media nie będą próbowały dopasowywać 
naszej wypowiedzi do potrzeb przeciętnego odbiorcy, a 
tym samym maleje ryzyko przeinaczenia jej sensu. Nie-
stety dość często się to zdarza i jest bardziej wynikiem 
braku kompetencji dziennikarzy, a nie ich złej woli i 
chęci manipulowania informacją. Media, a szczególnie 
te elektroniczne (telewizja, radio) nie są z reguły zainte-
resowane szczegółami i nie mają w swych przekazach, tj. 
nadawanych wiadomościach miejsca na ich omawianie. 
Obecnie wiadomości medialne mają być newsami, czyli 
informacjami aktualnymi, bardzo krótkimi (mieszczą-
cymi się w tzw. setce, czyli 100 sekundach wypowiedzi 
sędziego), jasno i zrozumiale podanymi. Większą swobo-
dę mają dziennikarze prasowi. Niestety coraz mniej jest 
tzw. sprawozdawców sądowych, a więc dziennikarzy, 
którzy mają przygotowanie zawodowe (prawnicze) do pi-
sania sprawozdań z procesów sądowych. Oni doskonale 
wiedzą, że np. odrzucenie apelacji nie jest tożsame z jej 
oddaleniem i potrafią zrelacjonować proces, orzeczenie 
rzetelnie, a jednocześnie ciekawie dla czytelnika. 

4. Wizerunek Sądu i sędziego.
W odbiorze medialnym, w kształtowaniu wizerunku 

sądu i sędziego najistotniejsze jest, aby sędzia był wiary-
godny. Aby wyjaśniał, informował, tłumaczył zrozumia-
łym poprawnym językiem, niekoniecznie prawniczym, 
ale nie pouczał. Jego wypowiedzi winny być stanowcze, 
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ale nie pryncypialne. Winien je cechować szacunek dla 
uczestników procesu.

5. Dostęp do akt sprawy.
Poza racjami merytorycznymi, tj. ewentualnym wpły-

wem ujawnianych przez media informacji z procesu, 
w zakresie szerszym, niż wynika to z przebiegu jawnej 
rozprawy na postępowanie, na przeszkodzie udostępnia-
nia dziennikarzom akt sądowych stoi ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, która w 
zakresie regulowanej w niej ochrony obowiązuje także 
dziennikarzy, czyniąc wyraźne ustępstwo na rzecz inte-
resu wymiaru sprawiedliwości kosztem interesu publicz-
nego. Ani ta ustawa, ani przepisy procedury cywilnej i 
karnej nie dają dziennikarzowi żadnego szczególnego 
uprawnienia w kwestii dostępu do akt sprawy sądowej. 
Akta te są zbiorem danych osobowych, których poufno-
ści strzeże administrator danych (prezes sądu). Z punktu 
widzenia przysługującej każdemu uczestnikowi postępo-
wania sądowego ochrony jego danych osobowych, udo-
stępnienia akt w celu ich przetwarzania jest zatem, co do 
zasady niedopuszczalne. Wyjątkowo prezes sądu może 
wyrazić zgodę na wgląd do akt na podstawie art. 156 § 
1 Kodeksu postępowania karnego lub także przewod-
niczący wydziału na podstawie § 94 ust. 2 Regulaminu 
urzędowania sądów. Możliwość dostępu do akt uzasad-
niać może potrzeba uzyskania danych statystycznych, 
naukowych, historycznych, a także gdy przemawia za 

tym uzasadniony interes społeczny. Korzystając z akt 
dziennikarz powinien pamiętać, że nie może podawać 
do publicznej wiadomości faktów i okoliczności stano-
wiących dane osobowe uczestników procesu, o czym 
należy mu przypomnieć wyrażając zgodę na wgląd do 
akt. Ze względów technicznych jest oczywistym, że nie 
ma możliwości udostępnić dziennikarzowi akta z wyma-
zanymi (zasłoniętymi) danymi osobowymi. Udzielający 
zgodę może ją jednak ograniczyć tylko do części akt i 
może zakazać wprost rozpowszechniania pewnych in-
formacji. Pamiętać też należy, że zezwolenie na przejrze-
nie akt nie jest zezwoleniem na publikację materiałów 
zawartych w takich aktach. 

 
6. Ograniczenia funkcji  
informacyjnej mediów.

Także w sytuacji gdy proces jest jawny, są pewne 
obszary wyłączone w prawa do informacji publicznej. 
Określa je ustawa o ochronie informacji niejawnych 
oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych, czyli 
tajemnicy adwokackiej, radcowskiej, lekarskiej, ban-
kowej, notarialnej, itp. Prawo do informacji publicznej 
podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby 
fizycznej lub tajemnice przedsiębiorstwa, przy czym nie 
dotyczy to informacji o osobach pełniących funkcje pub-
liczne mających związek z pełnieniem tych funkcji (art. 
5 ustawy o dostępie do informacji publicznej). 

7. Rola mediów w relacjonowaniu  
spraw sądowych.

Dziennikarz nie może przede wszystkim utrudniać 
prowadzenia rozprawy. O to winien zadbać przewod-
niczący posiedzenia, który może przeszkadzającego w 
rozprawie dziennikarza wydalić z sali. W tym zakresie 
nie ma jednak z reguły kłopotów. „Piętnować” natomiast 
należy łamanie przez dziennikarzy zakazu „przesądu” 
wynikającego z art. 13 ust. 1 prawa prasowego. Przepis 
ten zabrania wypowiadania w prasie opinii co do treści 
rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym przed wy-
daniem orzeczenia w pierwszej instancji i dotyczy to 
wszystkich procedur sądowych. Ustawa ta wyraźnie od-
różnia rozpowszechnianie informacji o sprawie sądowej 
od wypowiadania w prasie opinii co do rozstrzygnięcia. 
Chodzi o to, aby relacje prasowe często przekazywane 
jednostronnie, nie przesądzały o stosunku opinii pub-
licznej do oskarżonego albo do stron procesu cywilnego. 
Należy bowiem chronić opinię publiczną, a także uczest-
ników postępowania przed przedwczesnymi, pochop-
nymi i opartymi na niepełnym materiale dowodowym 
„rozstrzygnięciami” ferowanymi przez prasę, np. takimi, 
jak: „racje pozwanych są tak oczywiste, że trudno ich nie 
uwzględnić”, „aby sprawiedliwości stało się zadość, po-
zwany winien zwrócić powodowi dom”. Często też same 
tytuły „ferują” wyroki np. „Łapówkarz przed sądem”, 
„Zwyrodnialcy doprowadzili koleżankę do śmierci”. Na 
takie zachowanie dziennikarzy należy zwracać uwagę, 
aczkolwiek brak jest ku temu jasnych instrumentów pra-
sowych, bo sprostowanie lub odpowiedź w trybie prawa 
prasowego nie bardzo się do tego nadają. Może należało-
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Wina jest po naszej stronie
Oto mój komentarz do artykułu sędzi Trębskiej. Aby 
nie zanudzać Czytelników swoje uwagi zawarłem w 
krótkich punktach. Odnoszę je oczywiście do praktyki 
w sądach naszego okręgu.

1. Z przykrością stwierdzam, że ze wszystkimi uwa-
gami pani sędzi muszę się zgodzić. Trafnie podsumo-
wała nasze środowisko. Próba zbicia tych argumentów 
jest bezcelowa. Wina w często fatalnym relacjonowaniu 
spraw sądowych (w szerokim zakresie) leży po naszej 
stronie – dziennikarzy. Oczywiście dotyczy to także ni-
żej podpisanego.

2. Jako dziennikarze jesteśmy zbyt leniwi, aby po-
szerzać swoją wiedzę nie tylko z zakresu prawa mate-
rialnego, ale i procedury. Stąd kompromitujące czasem 
relacje, podstawowe błędy (typu oskarżony zeznaje, 
świadek wyjaśnia), a także pytania do sędziów, proku-
ratorów, czy adwokatów.

3. W przeciwieństwie do nas sędziowie okręgu szcze-
cińskiego wykonali ogromną pracę. Wiedzą, że uzasad-
nienia trzeba podawać nam „drukowanymi literami”. 
Mają w zanadrzu te kilka zdań, na które dziennikarze 
czekają. I od których często zaczynają uzasadnienie. 
Nic dziwnego, że na rozprawy u sędziów Z. Stachów, 
M. Strączyńskiego, D. Ścisłowskiego, G. Kasickiego 
przychodzą tłumy reporterów. Wiemy, że zawsze usły-
szymy „ciekawy kąsek”. Świetnym przykładem jest tu 
wyrok w sprawie Stoczni Szczecińskiej zakończony 
uniewinnieniem prezesów. Sprawa trudna, zagmatwa-
na. A mimo to sędziemu Pawłowi Wojtysiakowi udało 
się przełożyć uzasadnienie na język Czytelnika gazety, 
czy widza. 

4. Trochę gorzej jest w sądach cywilnych, czy ad-
ministracyjnych. Unikamy takich spraw, bo są trudne. 
Mamy słaby kontakt z sędziami tych sądów. Dlatego ich 
uzasadnienia są często dla nas zagadką.

5. Świetnym pomysłem było przywrócenie stanowi-
ska rzecznika prasowego sądu. Pomoc sędzi Elżbiety 
Zywar to często ostatnia deska ratunku dla nas, abyśmy 
w gazetach nie napisali kompletnych bzdur, a potem 
zaciągali kredyty na procesy o zniesławianie, czy naru-
szenia dóbr osobistych.

6. Sprawę zachowania i kultury osobistej niektórych 
dziennikarzy w sądzie dyplomatycznie pominę milcze-
niem.

7. Wiem, że powyższe słowa nie spodobają się części 
mojego środowiska (my nie lubimy jak nas krytykują). 
Szczerze mówiąc nie za bardzo mnie to obchodzi. Na-
pisałem te kilka słów nie po to, aby przypodobać się sę-
dziom. Oni i tak mają o nas wyrobione zdanie. 

8. Jak to poprawić? Douczać się. Nie jestem naiwny. 
Wiem, że długo sytuacja się nie zmieni. Może pora wró-
cić do pomysłu szkoleń dla dziennikarzy. Na dwa dni 
zamieniamy się z sędziami rolami. Byłem na takim. To 
naprawdę pomaga. 

Mariusz Parkitny 
„Głos Szczeciński” 

by rozważyć skierowanie do redaktora naczelnego 
pisma zwracającego uwagę na występujące niepra-
widłowości i naruszanie prawa prasowego. 

8. Nagrywanie na sali rozpraw.
Z procedur sądowych tylko przepisy postępowa-

nia karnego regulują nagrywanie przebiegu rozpra-
wy. Stanowi o tym przepis art. 357 k.p.k., zgodnie 
z którym sąd może zezwolić przedstawicielowi me-
diów na dokonywanie za pomocą aparatury utrwa-
leń obrazu, dźwięku z przebiegu rozprawy, gdy 
uzasadnia to interes społeczny, a dokonywanie tej 
czynności nie będzie utrudniać przeprowadzenia 
rozprawy i ważny interes uczestnika postępowania 
temu się nie sprzeciwia. Sąd może określić warun-
ki, od których uzależnia wydanie takiego zezwole-
nia. Wobec braku analogicznej regulacji w procesie 
cywilnym, przyjmuje się w nim podobne zasady, a 
zawsze jest to kwestia pozostawiona do decyzji sądu 
orzekającego w danej sprawie. Przewodniczący wi-
nien dyscyplinować dziennikarzy, fotoreporterów, 
kamerzystów, aby nie przeszkadzali w procedowa-
niu. Pamiętać należy, że zgoda sądu na utrwalanie 
obrazu i dźwięku z rozprawy nie jest równoznaczna 
ze zgodą sądu na utrwalanie wizerunku uczestni-
ków postępowania. Taką zgodę dziennikarze muszą 
uzyskać od samych zainteresowanych. Sąd decydu-
je tylko o ujawnieniu danych osobowych i wizerun-
ku oskarżonego, co wprost reguluje w art. 13 prawa 
prasowego. 

9. Wywiady.
Sędzia referent może, ale nie musi wypowiadać 

się poza salą rozpraw na temat prowadzonej sprawy. 
Dopóki nie wyda orzeczenia winien się przed taki-
mi wypowiedziami powstrzymywać, odsyłając zain-
teresowanych dziennikarzy do rzecznika prasowe-
go lub w przypadku jego braku czy nieobecności do 
przewodniczącego wydziału. Zdarzały się przypad-
kiurządzania konferencji prasowych przez sędziów 
orzekających w danej sprawie, ale – co oczywiste 
- miały one miejsce już po wydaniu wyroku. 

10. Współpraca sędziego  
z rzecznikiem prasowym.

Sędzia winien współpracować z rzecznikiem 
prasowym w tym znaczeniu, że winien udzielać 
mu wszelkich niezbędnych informacji będących 
przedmiotem zainteresowania mediów. W moim 
przypadku nie jest to w żadnej mierze współpraca 
sformalizowana. Kontaktuję się z sędziami-sprawo-
zdawcami w zależności od potrzeby i możliwości 
bezpośrednio, bądź telefonicznie. Nie przygotowują 
oni dla mnie żadnych materiałów, lecz wyjaśniają 
istotę problemu i sygnalizują na co zwrócić uwagę. 
W razie potrzeby zapoznaję się z aktami sprawy - w 
szczególności z uzasadnieniami orzeczeń. [  ]



Dekalog kontaktów sędziego z prasą przedstawiony 
w artykule sędzi Barbary Trębskiej, a także problematy-
ka przedstawiania i relacjonowania spraw sądowych w 
środkach masowego przekazu – jest jedną z pierwszych 
prób przedstawienia sędziom pożądanych postaw w re-
lacji z mediami. Jak należy mniemać, ta problematyka 
nie jest oczywiście przedmiotem szkolenia w trakcie 
aplikacji sądowej, ani też nie jest objęta publikacjami z 
kategorii „metodyka pracy sędziego”, a szkoda, bo prze-
cież to m.in. przy pomocy medialnego przekazu, tj. prasy, 
radia, telewizji oraz coraz częściej przekazu internetowe-
go, tak w portalach informacyjnych, jak i branżowych 
prawniczych – buduje się wyobrażenie o pracy wymiaru 
sprawiedliwości, jakości prawa, zasad jego stosowania, a 
także kształtuje się kulturę i świadomość prawną u od-
biorcy przekazu, nie mówiąc już o wypełnianiu powin-
ności informowania o sprawiedliwym, jawnym i w roz-
sądnym terminie orzekaniu w sprawach sądowych. 

Społeczeństwo informatyczne, w jakim żyjemy, do-
maga się informacji pełnej, niczym nie ograniczonej, 
najlepiej z pierwszego źródła. Stąd środki medialnego 
przekazu obecne są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś 
ważnego, a przecież, nie ukrywajmy, sądy należą do ta-
kich miejsc, gdzie łatwo o sensacyjne wydarzenia, histo-
rie niebywałe i niezwykłe, często dramatyczne, czy – jak 
w sprawach gospodarczych bądź cywilnych – decydują-
ce o losach ludzkich czy podmiotów gospodarczych. Już 
tylko prosta lektura przekazów prasowych, czy relacji w 
innych mediach prowadzi do wniosku, że relacja z pro-
cesów sądowych bądź zdarzeń z kręgu wymiaru spra-
wiedliwości, zajmuje tam sporo miejsca. 

Zgodzić się trzeba z autorką artykułu, nie jest to abso-
lutnie kontrowersyjne, że jawność postępowań sądowych 
jest nie tylko gwarantowana konstytucją, ale w praktyce 
powinna być jako zasada respektowana bez zbędnych 
ograniczeń. Niepolemiczne są również te uwagi autorki, 
które odnoszą się do skrótowości przekazu medialnego 
w sprawie oraz budowania pożądanego wizerunku sądu 
i sędziego w odbiorze medialnym. 

Zdumienie jednak musi budzić pomysł dopuszczenia 
możliwości wypowiadania się poza salą rozpraw – jak 
należy rozumieć wobec mediów - przez sędziego referen-
ta na temat osądzanej sprawy z jednym ograniczeniem, 
a mianowicie takim, że sędzia referent, dopóki nie wyda 
orzeczenia winien się z wypowiedziami na temat pro-
wadzonej sprawy powstrzymać. Jakby milcząco autorka 
artykułu przyzwala na organizowanie konferencji praso-
wych przez sędziów orzekających w sprawie. 

Mój sprzeciw przeciwko wypowiadaniu się przez sę-
dziów orzekających w sprawie na temat prowadzonej 
przez siebie sprawy wynika przede wszystkim z innej 
roli sądu i sędziów orzekających w imieniu Rzeczpospo-
litej Polskiej. Powinnością sędziego jest rzetelne, zgodnie 
z zasadami procedury, prawa materialnego, czasem zdro-
wego rozsądku, jawne i publiczne osądzenie sprawy. Je-

dynym momentem, w którym sędzia tłumaczy zapadłe 
rozstrzygniecie, są ustne motywy wyroku składane bez-
pośrednio po ogłoszeniu orzeczenia oraz pisemne jego 
uzasadnienie sporządzane na wniosek bądź z urzędu. 

Nie należy zapominać, że w obecnym czasie, moim 
zdaniem w ok. 70% spraw sądowych, sędziowie orzekają 
jednoosobowo, zatem sąd, jako organ, utożsamiany jest 
z osobą sędziego. Podjęcie się zatem przez sędziego ko-
mentowania w środkach masowego przekazu osądzanej 
przez siebie sprawy będzie nie tyle niezręczne, co chyba 
nawet niedopuszczalne, gdyż system wartości prezento-
wany przez osobę sędziego mógłby być konfrontowany z 
podstawowymi zasadami, na których oparty jest system 
polskiego prawa, a często wypowiedzi te mogłyby być 
bardziej osobistymi i emocjonalnymi, co nie służyłoby 
najlepiej prawidłowemu odbiorowi orzeczenia sądowe-
go. 

Nie chodzi przecież o to, aby budować wizerunek 
wymiaru sprawiedliwości przez wypowiedzi sędziów na 
konferencjach prasowych, w wywiadach telewizyjnych 
czy prasowych, lecz czynić to przy pomocy mądrych, 
sprawiedliwych, zrozumiałych informacji o funkcjono-
waniu wymiaru sprawiedliwości i zapadłych orzecze-
niach. Nie chodzi także o to, by w mediach dominował 
syndrom procesu sądowego kreowanego przez program 
„Sędzia Anna Maria Wesołowska”, czy swego czasu syn-
drom szeryfa w spódnicy, postrachu mafii – sędzi Bar-
bary Piwnik. Rola sędziego w sprawie kończy się wraz z 
wydaniem orzeczenia należycie umotywowanego. 

Umiejętność sędziego przeprowadzenia procesu są-
dowego w zgodzie z kulturą prawną, wydania przekony-
wującego orzeczenia oraz czytelnego jego uzasadnienia 
będzie wypełnieniem roli. Świat mediów wokół wymia-
ru sprawiedliwości będzie się kręcił zawsze. Chodzi o to, 
żeby do jego kręgu sędziowie nie dali się wciągnąć. 

Adwokaci w mediach
Oczywiście inną funkcję niż sędziowie do wypełnie-

nia mają adwokaci będący pomocnikami procesowymi 
oskarżonych (podejrzanych), czy pełnomocnikami in-
nych osób. Adwokatura, którą stanowią adwokaci i apli-
kanci adwokaccy, powołana jest do udzielenia pomocy 
prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności 
obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. 
Z natury swej adwokatura wypełnia funkcję publiczną, 
a istotą wykonywania zawodu adwokata jest świadcze-
nie pomocy prawnej, w tym występowanie przez sądami 
i urzędami, co wiąże się z wystąpieniami publicznymi, 
także w środkach masowego przekazu. Zasady postępo-
wania adwokatów wypracowane zostały na przestrzeni 
lat i ujęte w zbiór zasad etyki i godności wykonywania 
zawodu, czyli w Kodeksie Etyki Adwokackiej. Zapisy 
tam pomieszczone są jedyną wskazówką dla adwokatów, 
którzy występując publicznie, czy w środkach masowego 
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Na to pytanie próbuję odpowiedzieć nie tylko ja, ale 
również władze samorządowe, w tym Naczelna Rada 
Adwokacka, wykładowcy prowadzący zajęcia i kierow-
nicy szkoleń. 

Reprezentuję stanowisko, że aplikantów adwoka-
ckich należy dobrze szkolić w oparciu o orzecznictwo, 
wykorzystanie zakończonych lub toczących się spraw 
cywilnych, gospodarczych, rodzinnych czy karnych, co 
wymaga nie tylko wiedzy i systematyczności, ale także 
wdrożenia wśród aplikantów zasad etyki i godności za-
wodu, tak w codziennym postępowaniu, jak też w trakcie 
wystąpień przed sądem i wobec patrona.

Lata ostatnie to wydatne zwiększenie liczby aplikan-
tów adwokackich, a także radcowskich przy ogranicze-
niu przyjęć na aplikację sądową i prokuratorską. 

Rząd przy aktywnym współudziale Ministerstwa 
Sprawiedliwości jest w trakcie przygotowań realizacji 
projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i pro-
kuratury, która zmienia zupełnie model aplikacji.

Nie ma szans, aby w miesiącu wrześniu odbyły się 
egzaminy na aplikację sądową i prokuratorską. W przy-
padku spełnienia oczekiwań, co do wspomnianej wyżej 
szkoły egzaminy na obie aplikacje mają się odbyć z koń-
cem roku 2008.

Niezwykle istotną rzeczą są liczby, które podaję za 
„Rzeczpospolitą”, dotyczące zatrudnienia egzaminowa-
nych aplikantów sędziowskich i prokuratorskich. 

W 2007 roku spośród 1515 osób, które ukończyły apli-
kację i zdały egzamin sędziowski, tylko 396 zostało mia-
nowanych asesorami, a 256 – referendarzami. Podobnie 
było z absolwentami aplikacji prokuratorskiej – asesora-
mi zostały 424 z 817 osób, które ją ukończyły.

Masowość przyjęć na aplikacje zachwiała relacjami, 
jakie dotychczas istniały pomiędzy patronem a aplikan-
tem.

Pojawia się zupełnie nowy problem – doradców praw-
nych, przy czym decyzje o usankcjonowaniu tej formy 
zawodu prawniczego są już na etapie przygotowań mi-
nisterialnych.

Doradcy to osoby po ukończonych studiach praw-
niczych, ale bez dostatecznej praktyki, kontrolowanej 
przez władze samorządowe adwokatów i radców, którzy 
wkraczając do gmachów sądów i prokuratur występo-
wać będą w oparciu o własne normy etyczne.

Adwokatura to także zmiany pokoleniowe i zawodowe. 
Nie jest tajemnicą, że pojawiają się postawy roszczenio-
we aplikantów adwokackich, dostrzegane w środowi-
skach prawniczych, także poza adwokaturą i negatyw-
nie oceniane.

Roli patrona nie można sprowadzić do administra-
cyjnego zarządzania szkolącym się aplikantem. Patronat 

przekazu, zobowiązani są do przestrzegania wyraź-
nego kanonu zachowań. Do niedawna powątpiewa-
no, czy adwokat może publicznie komentować prze-
bieg sprawy, w której występuje; czy komentować 
zapadłe w sprawie orzeczenia. Spowodowane to 
było treścią art. 23 pkt 4 Zbioru Zasad, który stano-
wił, że występujący publicznie adwokat, nie może 
oceniać udziału swojego i innych adwokatów w 
prowadzonych sprawach. Zapis ten został uchylony 
w grudniu 2005 r., a w jego miejsce wprowadzono 
nowe zapisy regulujące granice informowania przez 
adwokata o swojej działalności zawodowej z utrzy-
maniem zakazu korzystania przez adwokatów z 
reklamy w jakiejkolwiek formie. Tak więc, w kon-
tekście całego Zbioru Zasad Etyki, można pokusić 
się o wskazanie dozwolonych zasadami deontologii 
wykonywania zawodu adwokata granic jego wystą-
pień publicznych. I tak:

- adwokatowi nie wolno podawać informacji nie-
prawdziwych, a także adwokat winien zachować 
umiar i powściągliwość w formułowaniu okoliczno-
ści drastycznych lub mało prawdopodobnych, wy-
powiedzi zaś adwokata nie mogą naruszać godności 
innych osób,

- adwokat korzystając z wolności słowa powinien 
zachować umiar i oględność w formułowaniu wy-
powiedzi, unikając publicznego demonstrowania 
swojego osobistego stosunku do klienta, czy okazy-
wania zażyłości z osobami, które współdziałają w 
wymiarze sprawiedliwości, 

- poszanowanie fundamentalnej zasady dzia-
łalności adwokackiej, tj. zachowania w tajemnicy 
wszystkiego tego, o czym adwokat dowiedział się 
w związku z wykonywaniem obowiązków zawodo-
wych, adwokatowi nie wolno udzielić jakiejkolwiek 
informacji objętej tajemnicą zawodową, jako że by-
łoby to oczywistym sprzeniewierzeniem się zawo-
dowi,

- adwokat nie może udzielać wypowiedzi, które 
pod pretekstem audycji, czy wywiadu, mogą stwa-
rzać pozory obiektywnej informacji, a mają służyć 
promocji adwokata, jego kancelarii lub spółki, jak 
też nie wolno adwokatowi w wypowiedziach pub-
licznych proponować usług potencjalnym klientom, 
czy też przekazywać informacji o swojej działalności 
zawodowej, osiągnięciach, „wygranych procesach”, 
itp. - jednym słowem uprawiać kryptoreklamy,

- wypowiadając się publicznie adwokat, będąc 
świadomy swojej roli, winien mieć na uwadze do-
bro całego wymiaru sprawiedliwości, którego jest 
współczynnikiem, nie tracąc jednak z pola widze-
nia celu nadrzędnego swojego działania jakim jest 
ochrona interesów klienta.

Oczywiście katalog ten nie jest katalogiem za-
mkniętym, gdyż wszystko co odnosi się do powie-
dzenia „Jak cię widzą, tak cię piszą” powinno obra-
cać się wokół estetyki wystąpienia, kultury słowa, 
bogactwa języka, przekonującej argumentacji, opa-
nowania i taktu. [  ]

Utrudniać



wymaga nie tylko lat praktyki, ale także i wiedzy i nie 
może być oparty na fikcji.

Duża ilość przyjętych na aplikację adwokacką każ-
dego roku w skali kraju wywołuje realny brak adwoka-
tów patronów, którzy mają przygotowywać aplikanta do 
wszechstronnych i należytego udzielania pomocy praw-
nej, kształtowania i stosowania prawa. 

Może realnie zaistnieć sytuacja, zwłaszcza w małych 
izbach, że brak odpowiedniej liczby patronów spowodu-
je, że dziekan okręgowej rady adwokackiej nie będzie 
mógł zgodnie z §9 Regulaminem aplikacji adwokackiej 
skierować aplikanta do funkcjonujących na terenie izby 
kancelarii adwokackich. 

Sytuacja taka może pojawić się po zakończonym toku 
szkolenia w sądzie i prokuraturze, kiedy to aplikant pła-
cący za szkolenie będzie uczęszczał na zajęcia nie posia-
dając patrona i nie uzyskując stosownej opinii niezbęd-
nej dla zakończenia roku szkoleniowego.

Być może taka właśnie sytuacja wywołuje obawy Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości w zakresie ustalania limitu 
przyjęć na aplikację adwokacką. 

W ostatnim numerze „In Gremio” dokonano oceny 
szkolenia aplikantów w sądach i prokuraturach i wydaje 
się, że w latach ubiegłych mniejsza ilość aplikantów ad-
wokackich realizujących tok szkolenia w sądach i proku-
raturach pozwalała na większą aktywność zawodową i 
zwiększenie wiedzy praktycznej.

Obecnie dostrzega się wśród aplikantów niechęć do 
praktyk w sądach i prokuraturach, ale nie jest to zjawi-
sko nagminne, a wynika moim zdaniem z przyjętej tezy, 
że skoro aplikacja jest adwokacka, to winna być wyłącz-
nie realizowana w kancelarii w oparciu o wiedzę i wy-
tyczne patrona.

W latach minionych bywały sytuacje, że przy małej 
liczbie patronów pojawiały się głosy, że jedynie człon-
kowie władz samorządowych uzyskują aplikanta adwo-
kackiego, ale pamiętajmy, że nie wszyscy adwokaci byli 
zainteresowani szkoleniem. 

Wiedza i doświadczenie patrona mogą się bowiem 
przekładać na wyniki uzyskiwane na kolokwiach i egza-
minach przez poszczególnych aplikantów. 

Obecnie problem pojawia się w wymiarze znacznie 
przekraczającym możliwości poszczególnych małych 
izb, albowiem osoby, które uzyskują wpis na listę apli-
kantów adwokackich muszą realizować tok szkolenia 
pod właściwym sobie patronatem, o czym wspominałem 
wcześniej.

Patronat to również ilość adwokatów, których wiedza, 
a także lata praktyki pozwalają na przyjęcie aplikanta, ale 
to także istotny problem zatrudniania aplikanta poza kan-
celarią w celu uzyskania dodatkowego wynagrodzenia.

Z uwagi na płatności ze strony aplikantów w przy-
padkach jedynie umów patronackich chcą oni uzyskać 
zgodę na dodatkowe zatrudnienie, ale nie można tutaj 
zapominać, że nie może to następować z uszczerbkiem 
dla toku szkolenia. 

Szkolenie to bowiem zakończone kolokwiami powo-
duje określone skutki zawodowe i życiowe. 

14 lipca 2008 roku Okręgowa Rada Adwokacka w 
Szczecinie pojęła uchwałę o rezygnacji z przeprowa-
dzania kolokwiów częściowych i wprowadziła kolokwia 
roczne w formie testów.

Test ten, jednokrotnego wyboru, zawierać będzie oko-
ło 20-30 pytań z przedmiotów, jakie były realizowane z 
aplikantami w okresie szkoleniowym. 

Dlatego ta forma sprawdzenia wiedzy ma istotne zna-
czenie nie tylko dla samych aplikantów, ale także wykła-
dowców oraz kierownika szkolenia, który wielokrotnie 
w trakcie spotkań tak z członkami rady, jak i wykładow-
cami przyjmuje ich sugestie. 

Nie może istnieć przekonanie, że aplikant pozo-
stawiony jest sam sobie, że żyje w środowisku jedynie 
swojego rocznika, a takie głosy pojawiły się w związku z 
masowością przyjęć na aplikacje. 

Prowadzone szkolenie praktycznie całodzienne ma 
nie tylko doprowadzić do zwiększenia wiedzy aplikanta, 
ale także zmobilizować go do zgłębiania poza zajęciami 
omawianych zagadnień. 

Ma to prowadzić do rozstrzygania wątpliwości, jeżeli 
takie pojawiają się w realizacji szkolenia, a w szczegól-
ności sygnalizowania przez aplikantów zagadnień, które 
winny być w sposób szczególny omówione. 

Błędem byłoby twierdzenie, że tylko materiał przeka-
zany w trakcie wykładów może być przedmiotem zagad-
nień egzaminacyjnych objętych testem.

Aplikant ma znać całą problematykę będącą przed-
miotem szkolenia w zakresie prawa cywilnego, karnego, 
gospodarczego czy rodzinnego. 

Zakres orzecznictwa obowiązujący w tym zakresie 
winien być jednak sygnalizowany przez wykładowcę, 
ażeby w sposób nie budzący wątpliwości wiadomym był 
okres jego obowiązywania. 

Szkolenie oraz współpraca z patronem mają powodo-
wać obronę własnego zdania w omawianych sprawach 
czy innych rozstrzygnięciach, a także powodować umie-
jętność obrony tego stanowiska. 

Mam świadomość, że egzaminy testowe wywołują 
sprzeciw większości aplikantów, ale są one zdaniem 
osób szkolących, a także większości patronów jedyną 
oceną rzeczywistej wiedzy zdającego. 

Można dyskutować, czy forma ta ma być miarą wie-
dzy, ale niewątpliwie powoduje ona samodzielność de-
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cyzji i umiejętność eliminacji błędnych odpowiedzi na 
podstawie znajomości tych dziedzin prawa, których 
sprawdzian dotyczy. 

Formy opisowe na postawione zagadnienia na pew-
no są dużo korzystniejsze i spokojniejsze dla zdającego, 
ale nie pozwalają ocenić w sposób rzetelny wiedzy apli-
kanta, albowiem w większości korzysta on z opracowań, 
komentarzy, co sprowadza się w rzeczywistości do napi-
sania „umiejętnego wypracowania”.

Nie można w żaden sposób doprowadzać do sytuacji 
kwestionowania kompetencji wykładowców czy egzami-
natorów, zważywszy, że czynią to często te osoby, któ-
re nie uzyskują ocen zadowalających w zakresie oceny 
końcowej.

Roczne kolokwia, które zastąpią kolokwia częściowe 
podobnie, jak w chwili obecnej stanowią podstawę do 
dopuszczenia w przypadku ich zdania do końcowego 
egzaminu adwokackiego. 

Jest oczywiste na bazie obecnych i poprzednio obo-
wiązujących przepisów w zakresie regulaminu szkolenia 
aplikantów, że uzyskanie pozytywnej dla siebie uchwały 
dopuszczającej do końcowego egzaminu adwokackiego 
jest uzależnione od zaliczenia wszystkich kolokwiów 
rocznych.

Kto zatem będzie odpowiadał za toczące się nadal 
szkolenie w sytuacji, kiedy istniejąca luka nie może być 
wypełniona żadnymi prowizorycznymi rozwiązaniami 
i musi powodować bolesne zderzenie z rzeczywistością 
zawodową. 

Podobnym problemem jest nieuzyskanie zaliczeń z 
kolokwiów częściowych, ale mam przekonanie, że na 
bazie obecnych przepisów i realizacji toku szkolenia 
aplikantów nie ma możliwości szukania rozwiązań alter-
natywnych. 

Uchwała nr 22/2008 Naczelnej Rady Adwokackiej z 
dnia 14 czerwca 2008 roku uwzględniająca wszystkie po-
przednie uchwały, wyraźnie stwierdza w §8, że Okręgo-
wa Rada Adwokacka skreśla aplikanta z listy aplikantów 
adwokackich w przypadku nie zakończenia przez niego, 
bez usprawiedliwionej przyczyny aplikacji w ustawo-
wym terminie 3 lat i 6 miesięcy. 

Co prawda punkt 3 tego paragrafu obliguje Okręgową 
Radę Adwokacką do uzyskania opinii patrona oraz wy-
jaśnień od aplikanta, który ma być skreślony, ale okres 
trwania aplikacji jest narzucony ustawowo i wiąże on się 
z uzyskaniem pozytywnych ocen kolokwiów rocznych.

Na razie obowiązujące przepisy nie przewidują moż-
liwości powtarzania roku i jakiekolwiek próby wprowa-
dzenia takiego rozwiązania w izbie adwokackiej uznać 
należy za niedopuszczalne.

Problem nieprzydatności aplikantów adwokackich 
do wykonywania zawodu uregulowany został w §19 
wspomnianej wyżej uchwały i obecna jego treść w punk-
cie 1 jest następująca: „Podstawą do stwierdzenia przez 
okręgową radę adwokacką nieprzydatności aplikanta 
adwokackiego do wykonywania zawodu może być w 
szczególności: negatywny wynik kolokwium rocznego, 

negatywna opinia patrona, negatywna opinia kierowni-
ka szkolenia o przebiegu aplikacji adwokackiej”. 

Stanowisko to jest w zasadzie zbieżne z poprzednio 
obowiązującym, który to zapis stwierdzał, że podstawą 
do stwierdzenia przez okręgową radę adwokacką nie-
przydatności do wykonywania zawodu jest negatywny 
wynik kolokwium rocznego, negatywna opinia patrona i 
kierownika szkolenia o przebiegu aplikacji.

Zapisy uchwały są bardzo kategoryczne i wiążą okrę-
gowe rady adwokackie w tym zakresie.

Nie można pominąć tu już wcześniej sygnalizowa-
nego przeze mnie faktu konsekwencji wynikających z 
niezaliczenia czy nieprzystąpienia do kolokwiów częś-
ciowych. 

Bardzo istotną rolę w realizacji drogi do zawodu ad-
wokackiego spełnia kierownik szkolenia, który ma co 
dzień ma kontakt z całą społecznością aplikancką, usta-
lając plan i terminy zdawanych kolokwiów. 

Komisja egzaminacyjna powoływana jest przez Okrę-
gową Radę Adwokacką dla kolokwium poprawkowego 
składa się z adwokatów o wieloletnim doświadczeniu i - 
tak jak wymagają tego przepisy - o dużych kwalifikacjach 
merytorycznych.

Obecne przepisy nie dają możliwości udziału człon-
ków poszczególnych roczników aplikantów przy ustala-
niu składu komisji egzaminacyjnej, ale gdyby nawet taki 
udział był przewidziany to trudno uznać za prawidłowe 
ażeby formę egzaminu, skład komisji i sposób egzami-
nowania był narzucony członkom okręgowej rady adwo-
kackiej. 

Adwokaturę tworzą zgodnie z art. 2 Prawa o adwoka-
turze adwokaci i aplikanci. 

Istotną sprawą jest jednak prawidłowe przenikanie ze 
stanu aplikanckiego do stanu wyzwolonego, ale zachowa-
ne muszą być przy tym zasady etyki i godności zawodu.

Żaden z patronów nie powinien akceptować ani przy-
zwalać na takie zachowania swojego aplikanta na sali 
sądowej, także w stosunku do strony przeciwnej, które 
by naruszały zasady etyki, a winien takie postawy wręcz 
zwalczać. 

Nie chciałbym, aby kiedykolwiek systematyczne na-
ruszanie dobrych zasad adwokackich było przedmiotem 
rozważań o wszczęciu postępowań dyscyplinarnych, 
które mogą być przedmiotem decyzji eliminujących wy-
konywanie zawodu w przyszłości. 

Patroni nie powinni ponadto naruszać świętej zasady 
szkolenia aplikanckiego i dbać o to, aby udział w zaję-
ciach, które są obowiązkowe, nie był w żaden sposób za-
kłócany udziałem w rozprawach. 

Wskazanym jest także, ażeby weryfikowali wiedzę 
swoich aplikantów, którzy zobowiązani zostali do przy-
gotowania referatów i wystąpień. 

Tak prawidłowo realizowany tok szkolenia powodo-
wać będzie, że przypadki uznania za nieprzydatnych 
będą jedynie sporadyczne. 

Nie możemy również pominąć faktu anonimowości 
aplikantów przy dużej ilości szkolonych, ale winno się 



dbać o to, ażeby aplikanci niezależnie od stanu zaawan-
sowanego szkolenia potrafili zasygnalizować swoją obec-
ność w pokoju adwokackim, której w chwili obecnej nie 
zawsze się dostrzega. 

Kończąc te rozważania pamiętajmy, że aplikacja ad-
wokacka składa się z realizacji szkoleń, współpracy z pa-
tronem, co przekłada się na udział nie tylko w postępowa-
niach sądowych, ale także w czynnościach procesowych 
zwłaszcza karnych, ale to wszystko musi być zwiększone 
o samokształcenie, bowiem żaden wykładowca, choćby 
nawet chciał tego bardzo, nie jest w stanie przekazać 
całej wiedzy i doświadczeń wynikających z praktyki z 
uwagi na czas ograniczający zajęcia. 

Jestem przekonany, że wymogi wobec aplikantów 
adwokackich w zakresie prowadzonych egzaminów 
oraz skuteczności szkoleń wynikających także z obec-
ności na zajęciach będą miały charakter rosnący i to nie 
tylko w Izbie Szczecińskiej, ale we wszystkich innych 
izbach. 

Nie można zatem liczyć na pobłażliwość wykładow-
ców, bo zastosowanie ocen musi być jednakowe w stosun-
ku do wszystkich aplikantów, a wiemy doskonale, że w 
kancelariach jest wielu młodych aplikantów rokujących 
duże nadzieje w niezbyt łatwej sztuce adwokackiej. 

Na zakończenie chciałbym podnieść, że na rynku 
usług krajowych, jak pokazują to media, pojawiają się 
prężne kancelarie prawnicze złożone z byłych sędziów 
zwłaszcza w sprawach cywilnych i gospodarczych, któ-
rzy swą wiedzą, doświadczeniem i latami praktyki góro-
wać mogą nad źle wykształconymi adwokatami, a konse-
kwencje przegranych spraw ponosić będzie klient. 

Niewiadomą jest forma, w jakiej będzie realizowany 
końcowy egzamin adwokacki oraz jaki przybierze on za-
kres wiedzy.

Dlatego też prawidłowo przygotowane kolokwia rocz-
ne pozwolą ze spokojem oczekiwać przez patronów, że 
ich aplikanci nie będą mieli trudności ze zdaniem tego 
egzaminu. [  ]
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Piotr Dobrołowicz, In Gremio: Od 
wielu lat jest Pani związana ze szcze-
cińskim wymiarem sprawiedliwości z 
uwagi na wykonywane obowiązki bie-
głego z zakresu psychiatrii sądowej. 
Zacznijmy od początku. Jak Pani trafi-
ła do psychiatrii?

Dr Ewa Kramarz: Oczywiście musia-
łam ukończyć studia lekarskie na Wy-
dziale Lekarskim Akademii Medycz-
nej. Samo studiowanie medycyny nie 
sprawiało mi szczególnej przyjemności, 
zwłaszcza, że uczelnia szczecińska po-
zostawiała wiele do życzenia. Najgorzej 
wspominam egzamin z higieny na roku 
IV, którego nie zdałam w pierwszym ter-
minie, ponieważ pomyliły mi się ilości 
dziurek w słuchawce prysznica. Było 
ich 32, a ja powiedziałam, że 28. Taki to 
był poziom... Oczarował nas natomiast 
profesor, który wykładał psychiatrię na 
VI roku. Doskonale opisał nam choro-
by i zaburzenia psychiczne, pokazał 
chorych. Miał do nich fantastyczne po-
dejście. Wtedy na VI roku doszłam do 
wniosku, że jeżeli skończę te studia, to 
wybiorę sobie psychiatrię. I tak trafiłam 
na staż do kliniki psychiatrycznej. 

P.D.: A psychiatria sądowa?

E. K.: W 1974 roku Ministerstwo Spra-
wiedliwości doszło do wniosku, że 
potrzebny jest oddział orzeczniczo 
– obserwacyjny dla osób oskarżonych 
o czyny przestępcze o poważnym cięża-
rze gatunkowym. Szczeciński oddział 
miał być trzecim oddziałem kliniki psy-
chiatrycznej. Zaproponowano mi tam 
pracę, ja zgodziłam się i tym samym 
zajęłam się „orzecznictwem”. Można 
powiedzieć, że to był przypadek. Rea-
lizowałam oczekiwania kierownictwa 
Kliniki Psychiatrycznej, które samo 
zresztą było pasjonatem orzecznictwa 

sądowo – psychiatrycznego. Na począt-
ku oczywiście nie miałam o tym poję-
cia, ale dzięki starszym kolegom szybko 
zaczęłam w to wchodzić i tak to zostało. 
Muszę powiedzieć, że nie żałuję tego 
wyboru. Praca jest bardzo ciekawa, 
chociaż mało wdzięczna. 

P.D.: Czy badanie oskarżonych to więk-
sze wyzwanie dla psychiatry niż bada-
nie innych osób, które dobrowolnie 
przychodzą do gabinetu lekarskiego?

E.K.: Niewątpliwie. Badanie oskarżo-
nych jest szczególnie trudne dlatego, 
że trzeba się zawsze liczyć z tym, że 
mogą oni dyssymulować, a częściej sy-
mulować różne zaburzenia psychiczne 
po to, żeby uniknąć odpowiedzialności 
karnej. Bardzo często się z tym spo-
tykamy. W ogóle sztuką jest badanie 
psychiatryczne. My nie używamy do 
tego narzędzi takich jak słuchawki, 
młoteczek neurologiczny czy lusterko 
laryngologiczne. Korzystamy jedynie 
z naszych zmysłów – wzroku, słuchu, 
węchu, smaku, dotyku. I myślimy, mu-
simy uruchomić myślenie. Nasze ba-
danie opiera się na obserwacji danej 
osoby, na rozmowie z nią. Wyciągamy 
wnioski z zachowania, grymasów, mi-

miki, ruchów, sposobu bycia danej oso-
by. Badanie oskarżonego w warunkach 
aresztu jest szalenie trudne, trudniejsze 
niż badanie kliniczne, ponieważ, jak 
wspomniałam, musimy zawsze brać 
pod uwagę ten element dyssymulacji, 
czyli ukrywania objawów, które dana 
osoba ma, a częściej symulacji, czyli 
udawania istnienia objawów, których 
u niej nie ma. Mieliśmy pacjentów, któ-
rzy na początku naszej pracy wyprowa-
dzali nas w pole udając niedorozwój 
lub upośledzenie umysłowe stopnia 
nawet znacznego. Dawno temu miałam 
też pacjenta, który przepięknie symu-
lował schizofrenię. Był autystyczny, a 
więc zamknięty w sobie, anemiczny. 
Po wielu tygodniach tej symulacji przy-
szedł i powiedział tak: Przeczytałem już 
wszystkie podręczniki psychiatrycz-
ne, wszystko na temat schizofrenii, i 
naprawdę nie wiem, co mogę jeszcze 
pokazać. I od tego momentu przestał 
symulować. 

P.D.: Co w pracy sprawia Pani najwięk-
szą satysfakcję?

E.K.: Myślę, że postawienie właściwego 
rozpoznania i napisanie dobrej opinii 
sądowo – psychiatrycznej. I oczywiście 
udzielenie rzetelnych i jasnych odpo-
wiedzi na pytania sądu. Nasza praca 
ma w pewnym sensie charakter detek-
tywistyczny. Proszę zauważyć, że cho-
ciażby w sprawach testamentowych ja 
nie mogę zbadać spadkodawcy, bo już 
go nie ma – zostaje tylko dokumentacja 
lekarska, wyjaśnienia osób z jego śro-
dowiska. Mam świadomość, że jest to 
olbrzymia odpowiedzialność, bo sądy 
posiłkują się naszymi opiniami, które 
rzutują następnie na treść wyroków.

P.D.: Można pokusić się o postawienie 
tezy, iż opinia sądowo-psychiatrycz-

Człowiek „In Gremio” obrazuje ideę, która jest powodem powstania pisma i dzięki której pozostaje ono 
żywe. Dzielą nas obowiązki zawodowe, miejsca na salach sądowych i role jakie sprawujemy w obrocie 
prawnym. Bywają to spory twarde, w których racje merytoryczne wyrastają na nieustępliwości, przeko-
naniu o słuszności oraz szczególnej ludzkiej wadze spraw jakimi się zajmujemy. Łączyć nas muszą huma-
nistyczne ideały i poszukiwania tożsamości naszego środowiska. 

Prezentujemy kolejną kandydatkę do tytułu człowieka „In Gremio”. Czekamy też na propozycje kandyda-
tur od Czytelników i ich opinie. Redakcja

Z doktor Ewą Kramarz, psychiatrą, biegłą sądową  
rozmawia Piotr Dobrołowicz

Na choroby psychiczne jesteśmy narażeni wszyscy



na ma charakter wyroku wstępnego. 
Jak ją zatem weryfikować? Jak można 
obiektywnie sprawdzić postawione 
przez biegłego wnioski w opinii? 

E.K.: To bardzo trudne. W dużym stop-
niu zależy to od wiedzy samego biegłe-
go, od zaufania, jakim obdarza go sąd 
lub prokuratura. Prosimy przecież oso-
by, które na czymś się znają, o wspar-
cie, ponieważ my nie jesteśmy w stanie 
pewnych rzeczy sami wykoncypować. 
A sam sąd? Oczywiście, że nie ma 
możliwości zweryfikowania naszych 
opinii. Może natomiast poprosić na-
stępną parę biegłych. Byłam kiedyś na 
rozprawie, gdzie było dziesięć par bie-
głych – dwadzieścia osób na rozprawie, 
i każda miała inne zdanie. Wtedy jest 
naprawdę trudno.

P.D.: Swego czasu w „In Gremio” opi-
sywała Pani nie tylko cechy osobowo-
ści podsądnych, ale także i tych, którzy 
ich bronią, którzy te akty oskarżenia 
przygotowują, a w końcu i tych, któ-
rzy ostatecznie wyrokują. Czy osoby 
na co dzień zajmujące się prawem: 
prokuratorzy, adwokaci, sędziowie są 
bardziej niż inni narażeni na choroby 
psychiczne? 

E.K.: Na choroby psychiczne jesteśmy 
narażeni wszyscy, tutaj nie ma mą-
drych. Zwłaszcza na schizofrenię. Na-
tomiast wykonywanie wymienionych 
zawodów niewątpliwie ułatwia wystę-
powanie zaburzeń depresyjnych. Za-
wód sędziego jest bardzo stresujący, w 
końcu to on wydaje wyrok i decyduje o 
pozbawieniu wolności innej osoby, de-
terminuje jej los. Prokurator również, 
chociażby z tego powodu, że czasami 
musi prowadzić śledztwa wespół z 
często niedouczonymi policjantami. 
U prokuratorów po dłuższym czasie 
daje się zauważyć pewną znieczulicę, 
rodzaj przyzwyczajenia się do często 
makabrycznych sytuacji. Ich zachowa-
nie wydaje się wskazywać na takie oto 
myślenie: Tak, to są zwłoki, a moją rolą, 
jako prokuratora, jest ich obejrzenie. I 
nic więcej. Gdy prokuratorzy mówią o 
czynach okrutnych, to często urucha-
miają mechanizm obronny – mówią o 
tym z pewnym zobojętnieniem, mają 
twarz pokerzysty. Ciekawą grupą za-

wodową są również adwokaci, choćby 
z tego powodu, że wielokrotnie próbują 
przeforsować coś, podskórnie czując, 
że jest zupełnie inaczej. W taki sposób 
narażają się na różne nieprawidłowości 
psychiczne, głównie zaburzenia depre-
syjne, tzw. zespół zmęczenia, wypale-
nia oraz chorobę alkoholową. Adwokat 
rozdziera jak przysłowiowy Rejtan togę 
na rozprawie i udowadnia, że klient 
jest niemal świętym człowiekiem, choć 
wie, że tak nie jest – to powoduje moral-
ny dyskomfort. 

P.D.: Czy nie jest w tej sytuacji dobrym 
rozwiązaniem przyjęcie, że taka jest 
moja, adwokata rola w tym procesie? I 
jednocześnie nie muszę i nie powinie-
nem utożsamiać się ze stanowiskiem 
klienta, bo to byłoby szaleństwo?

E.K.: Myślę, że tak. Ja też wiem, że moją 
rolą jest badać, a potem leczyć. Ale 
przecież nie jestem w stanie wykrzesać 
z siebie zupełnej obojętności na losy 
tego człowieka, który przychodzi do 
mnie. Ja wiem, że taka jest moja rola, 
że nie powinnam angażować się w to, a 
jednak to robię. I pan też na pewno an-
gażuje się w losy swojego klienta. Nie 
ucieknie pan od tego.

P.D.: Miała Pani okazję obserwować, 
jak kolejne pokolenia szczecińskich 
prawników zdobywają doświadczenie, 
rozwijają się. Czy jest widoczna – dla 
Pani jako psychiatry – różnica pokole-
niowa pomiędzy starszymi prawnika-
mi, którzy na przykład zaczynali swo-
ją karierę zawodową w okresie PRL, a 
tymi, którzy wykształcili się i do nich 
dołączyli już w czasie III RP?

E.K.: Różnica jest ogromna. Pomijając 
już to, że w okresie, kiedy ja rozpo-
czynałam pracę, niektórzy adwokaci i 
prokuratorzy byli po jakichś kursach, 
dwumiesięcznych przyuczeniach do 
zawodu i reprezentowali sobą niewiele 
albo nic, w większości byli to jednak 
ludzie, którzy ukończyli studia i byli 
autentycznymi prawnikami, ciekawy-
mi osobami. Może wynikało to z tego, 
że był inny ustrój, czas wolniej płynął, 
człowiek bardziej się liczył. Odnoszę 
wrażanie, że poprzedni prokuratorzy, 
adwokaci, sędziowie byli bardziej przy-

gotowani do swoich zawodów. Z więk-
szym sercem je uprawiali, byli lepiej 
uformowani psychicznie. To, co widzę 
w tej chwili, wśród młodych prawni-
ków, to przede wszystkim szalony nie-
pokój o to, czy dostaną się na aplikację, 
czy zdadzą egzamin, czy dostaną etat. 
To młode pokolenie ludzi wypuszczo-
nych z uczelni o kierunku prawniczym 
wydaje się być znerwicowane, niespo-
kojne, rozbiegane, przestraszone. 

P.D.: A kiedy już dostaną się na te apli-
kacje, zdadzą egzaminy – czy ten nie-
pokój ustaje? 

E.K.: Nie, bynajmniej. Kiedyś w ogóle 
nie był on dostrzegalny, przynajmniej 
ja go nie widziałam. Dzisiaj jest inaczej. 
Osób, które kończą studia prawnicze, 
jest po prostu więcej. Szybko zaczyna 
się wyścig, współzawodnictwo o załapa-
nie się do takiej czy innej pracy. Może 
to jest główna przyczyna tego stanu. 

P.D.: Co by Pani w takim razie poradzi-
ła młodym osobom, które rozpoczyna-
ją swoją karierę prawniczą? O czym 
powinny pamiętać, co jest najważniej-
sze? Pieniądze, kariera, miłość?

E.K.: Uważam, że jedynym uczuciem, 
jakie warto przeżyć, są uczucia macie-
rzyńskie i uczucia ojcowskie. Dla nich 
warto i należy żyć. My właściwie ży-
jemy dla swych dzieci. Odnoszę nato-
miast wrażenie, że dla młodych ludzi w 
tej chwili najważniejsze są pieniądze. 
Potrzebne do tego by wybudować się, 
kupić dobry samochód, wyjechać na 
atrakcyjne wakacje. Moje pokolenie, 
gdy kończyło studia, słuchało prze-
mówień o pracy ku chwale ojczyzny. 
Dostawaliśmy nakaz pracy w danym 
zakładzie, bez względu na to, czy nam 
się to podobało, czy nie. Musieliśmy 
tam jechać i pracować. Nie mówiło się 
o pieniądzach, mówiło się, że Polska 
Ludowa kiedyś da nam mieszkanie. 
Chociaż to jest trochę sztampowe, to ra-
dzę młodym ludziom, aby nie zatracili 
siebie, byli sobą, dbali o te pryncypia, 
które sobie wyznaczyli, mieli zasady, 
ideały. Pieniądze nie są najistotniejsze, 
pod ziemią wszyscy jesteśmy równi. Za-
wsze też powtarzam, że najważniejszy-
mi zasadami są zasady Dekalogu. [  ]

Człowiek “In Gremio” 2008



„Dasz radę!” – krzyknął do mnie z brzegu ojciec, 
kiedy jako 6-latek po raz pierwszy usiadłem za sterem 
małego Optymista. Nie przypuszczałem wtedy, że że-
glarstwo regatowe tak bardzo może wypełnić życie 
przyszłego prawnika.

* * *

Żeglarstwo jest sposobem rekreacji nie do końca 
jeszcze odkrytym i to nawet przez wielu szczecinian. 
A przecież warunki do jego uprawiania województwo 
zachodniopomorskie ma wręcz idealne. Dziesiątki 
jezior różnej wielkości, rozwijająca się baza czartero-
wa, Zalew Szczeciński, a w końcu Zatoka Pomorska, 
to atuty, których zazdrości nam niejeden mieszkaniec 
Mazur, Warszawy, czy pobliskiego Berlina. 

Żeglarstwo regatowe, o którym wspomniałem na 
wstępie, to bardziej sportowa forma tej aktywności, 
która łączy w sobie następujące elementy: 
1. technikę - polegającą na optymalnym wykorzysta-
niu możliwości szybkościowych jachtu, ustawienia 
żagli, rozłożenia balastu i pracy (w tym nieraz ciężkie-
go wysiłku fizycznego) wszystkich członków załogi,

2. strategię - związaną z wyborem odpowiedniej tra-
sy żeglowania, połączoną z wiedzą w dziedzinie me-
teorologii, nawigacji oraz znajomością uwarunkowań 
danego akwenu,
3. taktykę - czyli sztukę osiągania zwycięstwa nad 
konkurentami w konkretnych warunkach, polegającą 
m.in. na umiejętnym odczytywaniu nagłych zmian 
wiatru, efektywnym żeglowaniu w stosunku do rywa-
li z zastosowaniem przepisów regatowych włącznie, 
oraz 
4. szczęście – bez którego nawet bezbłędna realizacja 
trzech ww. punktów nie da przecież sukcesu w spor-
cie, w którym wiele zależy od niezależnych od czło-
wieka żywiołów: wody i przede wszystkim wiatru.

Dopiero odpowiednie połączenie wszystkich po-
wyższych składników może prowadzić do wygranej 
z konkurentami. 

* * *

Aktualnie najbardziej popularną i spektakularną 
odmianą żeglarstwa regatowego jest tzw. match-ra-
cing, czyli zawody polegające na serii krótkich i dyna-
micznych pojedynków jeden na jeden pomiędzy dwo-
ma jachtami tej samej klasy. Regaty w match-racingu 
korzystają z innej formuły niż tradycyjne regaty flo-
towe. Pierwszym etapem jest runda każdy z każdym 
(tzw. round-robin), w której dana załoga ściga się z 
innymi przeciwnikami jeden raz. Najlepsze zespoły 
awansują do ćwierćfinałów, a potem półfinałów i fina-
łów. Założeniem jest, iż jachty oraz ich wyposażanie 
powinny być identyczne, a dostarcza je na ogół orga-
nizator zawodów. Dodatkowo, aby wyrównać szanse 
zawodnicy zmieniają łódki w trakcie regat. 

Ten rodzaj żeglarskiej rywalizacji przyciąga uwa-
gę i jest przejrzysty również dla osób, które nie mają 
do czynienia z regatami na co dzień. Mecze rozgry-
wane są bowiem na bardzo krótkiej trasie, często w 
centrach miast (jak np. miało to miejsce w Szczeci-
nie przy Wałach Chrobrego w dniach 27-29.07.2008), 
w obecności dużej ilości kibiców. Trasa wyścigu to 
dwa okrążenia między dwiema bojami tak, aby jachty 
mogły przepłynąć po dwa kursy na wiatr i z wiatrem. 
Wyścig jednak rozpoczyna już się w czasie procedury 
przedstartowej, w której rywalizujące ze sobą załogi 
starają się wywalczyć jak najlepszą pozycję startową. 
Próbują jednocześnie zablokować przeciwnika i wy-
musić na nim złamanie przepisów regatowych, które 
skutkuje tzw. protestem. Protesty rozstrzygają na bie-
żąco arbitrzy podpływający do rywalizujących załóg i 
wskazujący swoje decyzje odpowiednimi flagami. W 
przypadku złamania przepisu załodze wymierza się 

Adwokat za sterem
Patryk Zbroja, adwokat



karę dodatkowego obrotu jachtu o 270 stopni, która 
musi być wykonana przed zakończeniem wyścigu.

Oprócz bardzo dobrego przygotowania fizyczne-
go, zgrania załogi, która wykonuje manewry często 
bez dodatkowych komend sternika, wynik uzależnio-
ny jest oczywiście od wszechstronnej znajomości za-
równo przepisów regatowych (traktujących o prawie 
pierwszeństwa na wodzie w różnych sytuacjach), jak 
i szerokiego orzecznictwa komisji arbitrów. Dokumen-
ty te są publikowane przez Międzynarodową Federa-
cję Żeglarstwa Regatowego (ISAF) co 4 lata, a orzecze-
nia arbitrów, aktualizowane na bieżąco. Tak więc, nie 
sposób nie dostrzec przydatności zawodu prawniczego 
również w tej dziedzinie.

* * *

Match-racing przeżywa w ciągu ostatnich 20 lat 
ogromny rozwój. W formule tej organizowane są naj-
bardziej prestiżowe regaty świata America’s Cup (tzw. 
„Puchar Ameryki”), w roku 2012 w Londynie stanie się 
dyscypliną olimpijską (dla kobiet), a w czasie kolejnych 
igrzysk – zapewne również dla mężczyzn. 

O przyznaniu zaproszenia na konkretną imprezę de-
cyduje organizator, wybierając spośród zgłoszonych za-
łóg najlepsze w światowym rankingu ISAF (podobnie jak 
np. w rankingu ATP w tenisie ziemnym), w którym skla-
syfikowanych jest obecnie ponad 1700 sterników. Wśród 
Polaków aktualnie najwyżej plasują się: Marek Stańczyk 
(28 miejsce), Przemysław Tarnacki (48 miejsce) oraz dwaj 
szczecińscy prawnicy: Patryk Zbroja (106 miejsce) i Artur 
Pomorski (112 miejsce).

Nieustanna analiza błędów, konieczność podnoszenia 
swoich kwalifikacji regatowych i to nie tylko sprawnoś-
ciowych, ale przede wszystkim intelektualnych, od naj-
młodszych lat sprawiała mi wielką przyjemność. 

Niestety podstawowy problem, przed którym staje każ-
dy młody sportowiec polega zawsze na dokonaniu wyboru 
pomiędzy wyczynowym treningiem, a nauką i - w dalszej 
perspektywie - kształceniem zawodowym w określonym 
przez siebie kierunku. Wybrana przeze mnie (już przecież 
trochę lat upłynęło) droga edukacji prawniczej znacznie 
utrudniała uprawianie żeglarstwa regatowego, ale nigdy 
tego nie uniemożliwiła. Dlatego też, zawsze chętnie korzy-
stam z możliwości choćby chwilowego oderwania się od 
spraw zawodowych i pozostawienia ich na lądzie. Cóż, na-
vigare necesse est… [  ]

W publikacji korzystałem z materiałów udostępnia-
nych na stronach internetowych www.polishmatch.pl oraz  
www.sailing.org. Autorem zdjęć jest Marek Stanisławczyk. 
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„In Gremio”: Dymisja Prezesa Zarządu Marii Teresy Romer 
nastąpiła w trudnym momencie dla środowiska sędziow-
skiego - jak ma Pan zamiar prowadzić prace Zarządu Iusti-
tii w okresie „przejściowym”?

Maciej Strączyński: Bardzo prosto: zgodnie z uchwałami 
ostatniego zebrania delegatów. Odbyło się ono w kwietniu. 
Przyjęło uchwałę programową, która jest dla Zarządu wią-
żąca. Uchwaliło priorytety działania przede wszystkim w 
zakresie najbardziej wszystkich sędziów interesującym - w 
kwestii wynagrodzeń i dochodzenia do zawodu sędziego. 
W związku z tym zarząd ma jasne wytyczne i powinien je 
realizować. Oczywiście, że okres jest przejściowy, ponie-
waż nastąpiła niespodziewana dymisja dotychczasowego 
prezesa, ale to w niczym tych wytycznych nie zmienia.

IG: Co z protestem sędziów wyznaczonym na 24 i 25 wrześ-
nia 2008 roku? 

M. S.: Protest sędziów wyznaczony na wrzesień ma się od-
być zgodnie z planem. Nie nastąpiły żadne wydarzenia, któ-
re by uzasadniały odstąpienie od tej decyzji, ponieważ prace 
legislacyjne nie posuwają się naprzód. Stowarzyszenie posta-
wiło w tym zakresie cztery jasne żądania. Jedno z nich zosta-
ło spełnione w sposób niejako okrężny, gdyż Prezydent RP 
zawetował ustawę, przeciwko której protestowaliśmy - ale jej 
tok ustawodawczy jeszcze trwa. Zatem nie przedstawiono 
nam żadnych propozycji, które mogłyby zostać uznane za 
krok naprzód w tym względzie. Stoimy w miejscu i z tego 
powodu protest jest niezbędny.

IG: Jakie są obecnie priorytety dla Stowarzyszenia i jakie 
działania Zarząd podejmie jeszcze do czasu Zebrania wybor-
czego? 

M. S.: Nie należy się spodziewać rewolucji. Zebranie dele-
gatów wskazało na tyle dużą ilość zadań, że Zarząd musi 
je zrealizować. Zebranie wyborcze wiąże się z kwestiami 
organizacyjnymi i na pewno muszą być one wykonane. 
Zarząd do tego czasu oprócz re-
alizacji nałożonych nań uchwał 
dotyczących oczekiwań sędziów 
wobec pozostałych dwóch władz 
podjął jeszcze inne działania. Pod-
jęliśmy starania o przygotowanie 
wystąpienia do Europejskiej Unii 
Sędziów o przeprowadzenie w 
Polsce misji wizytującej, pod ką-
tem tego, w jaki sposób sędziowie 
są traktowani przez władzę wyko-
nawczą i ustawodawczą. Oficjal-
nie o taką misję zwrócimy się we 
wrześniu na spotkaniu Europej-
skiej Unii Sędziów w Erewaniu. 
Niemniej jesteśmy pewni pozy-
tywnej decyzji i możemy się spo-
dziewać, że europejskie organiza-
cje z bliska zaczną się przyglądać 

temu, w jaki sposób w Polsce traktowany jest wymiar spra-
wiedliwości.

IG: Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka 
wypowiedziała się w formie dezyderatu za niezwłocznymi 
podwyżkami dla sędziów. To istotny sukces Iustitii, proszę 
przybliżyć jego kulisy.

M. S.: Przedstawiciele Stowarzyszenia byli obecni na posie-
dzeniu komisji sejmowej w dniu 23 lipca 2008 roku, kiedy 
dezyderat został przyjęty. Przedstawiliśmy swoje stanowisko 
i problemy. Właściwie nie powiedzieliśmy niczego nowego, 
ale po raz pierwszy mogliśmy je przedstawić bezpośrednio 
posłom z Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Stwier-
dzić trzeba, że żaden z posłów niezależnie od orientacji poli-
tycznej nie próbował naszych argumentów odeprzeć, a dezy-
derat, który został zaproponowany przez Przewodniczącego 
posła Ryszarda Kalisza został przyjęty jednogłośnie. Wytknię-
to podczas tego posiedzenia jeszcze dalsze uchybienia, jak 
np. to, że doprowadzono do sytuacji, w której prokuratorzy 
oficjalnie w  świetle prawa mają wyższe wynagrodzenia niż 
sędziowie. Choć wynagrodzenia prokuratorów teoretycznie 
równe wynagrodzeniom sędziów zawsze były wyższe. De-
zyderat jako taki jest przyjmowany przez komisje sejmowe 
stosunkowo rzadko. Dezyderat w naszej sprawie jest dopiero 
drugim przyjętym przez komisję Sprawiedliwości w obecnej 
kadencji. Ma on dla rządu charakter wiążący, a więc w ciągu 
trzydziestu dni Rada Ministrów musi przedstawić jak zamie-
rza problem rozwiązać. 

IG: Okres wyborczy sprzyja podsumowaniom prac poszcze-
gólnych organów Stowarzyszenia - czy ma Pan już takie oce-
ny? Czy uwagi innych oceniających zostaną zaprezentowa-
ne sędziom i poddane dyskusji?

M. S.: Mamy do czynienia z przerwaną kadencją, więc nikt 
jeszcze nie spodziewał się okresu podsumowań. Ale wiadomo, 
że one nastąpią, bo nie ma innej możliwości. Częściowo praca 
Zarządu Stowarzyszenia, a także cała nasza działalność została 

podsumowana na zebraniu delega-
tów w Poznaniu w kwietniu, które 
miało miejsce w bardzo burzliwym 
okresie. Obecnie ilość członków Iu-
stitii stale rośnie, ponieważ sędzio-
wie są coraz bardziej zainteresowa-
ni działalnością w Stowarzyszeniu. 
Dostrzegli, że tylko w ten sposób 
mogą mieć reprezentację i rozma-
wiać z władzą wykonawczą i usta-
wodawczą. Jakiekolwiek inne grupy 
sędziów, formalnie lub nieformalne, 
nie mają wystarczającej siły prze-
bicia. Niewątpliwie będziemy oce-
niali, ale przede wszystkim zostaną 
wyciągnięte wnioski na przyszłość i 
podjęte decyzje co do dalszego spo-
sobu postępowania Stowarzyszenia 
w każdej kwestii. [  ]

Wyciąg z Dezyderatu nr 2
Komisji Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka do Rady Ministrów w sprawie 
wynagrodzeń sędziowskich  

(...)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka 
uważa, iż aktualne wynagrodzenia 
sędziów nie odpowiadają zasadzie 
zawartej w art. 178 ust. 2 Konstytucji, czyli 
nie odpowiadają godności sprawowanego 
przez nich urzędu oraz zakresowi ich 
obowiązków.

Komisja postuluje, aby Rada Ministrów 
podjęła działania zmierzające do pełnej 
realizacji zasady dotyczącej wynagrodzeń 
sędziowskich, wyrażonej w art. 178 ust. 2 
Konstytucji.

Komisja postuluje także, aby 
wskaźniki wynagrodzeń sędziowskich 
nie były zależne w jakimkolwiek 
stopniu od czynnika politycznego 
i administracyjnego.

Iustitia przed gorącym okresem wyborczym
“In Gremio” rozmawia z p.o. prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Maciejem Strączyńskim



Grzegorz Szacoń, „In Gremio”: W czasie spotkania 
Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa z 
członkami Stowarzyszenia Sędziów Iustitia w Kiekrzu 
pojawił się temat braku normatywnych kryteriów 
awansu zawodowego sędziów. Wypowiedzi dyskutan-
tów wskazywały, że w wielu okręgach sądowych jest to 
szczególny problem, rodzący wiele nieporozumień, a 
nawet głębokich osobistych frustracji. Jakie Pana zda-
niem powinny być te kryteria?

Jarema Sawiński: W moim przekonaniu nie sposób 
przedstawić jednoznacznych i w pełni obiektywnych 
kryteriów awansu zawodowego sędziów. Zawsze bo-
wiem pozostaje element oceny przydatności konkret-
nej osoby do pełnienia służby na wyższym stanowisku 
sędziowskim, a tej oceny dokonują przecież ludzie. Je-
dynymi obiektywnymi kryteriami są staż pracy i tzw. 
stabilność orzecznictwa. W tym drugim przypadku 
trudno jednak powiedzieć, czy ewidentnie lepszym jest 
kandydat, który ma np. jeden wyrok uchylony mniej do 
ponownego rozpoznania. 
Większy nacisk niż na same kryteria kładłbym zatem 
na transparentność procedur związanych z wyłania-
niem kandydata do awansu zawodowego.

G. S.: Jakie warunki powinien spełniać zgłaszający się 
na wolne stanowisko sędziowskie w sądzie wyższej in-
stancji, aby zgłoszenie nie zostało ocenione za przed-
wczesne, nie wynikające z właściwej oceny własnej 
drogi zawodowej i dorobku orzeczniczego?

J. S.: To pytanie jest jeszcze trudniejsze. Kandydaci 
różnie oceniają bowiem swoje możliwości i zdolności 
zawodowe. Podobnie odmiennymi ocenami kierują się 
dokonujący tych wyborów. Minimalne okresy stażu na 
danym stanowisku określają przepisy prawa. Dopiero 
po ich upływie można formalnie zgłosić się na wolne 
stanowisko. Podsumowując jest to tak indywidualna 
sprawa, której nie sposób ująć w jakiekolwiek ramy. Ta 
sama osoba zgłaszająca się na dwa różne wolne stano-
wiska może bowiem w jednym przypadku „przepaść” z 
kretesem, w drugim natomiast odnieść sukces.

G. S.: Uzyskana niedawno możliwość tzw. awansu 
poziomego była krytykowana jako demotywująca do 
rozwoju zawodowego - awans może nastąpić niezależ-
nie od wyników pracy. Jego zwolennicy wskazywali, że 
istniejący awans pionowy daje możliwość wpływu na 
sędziów przez arbitralny dobór osób, które mogą do 
dostąpić. Jaka jest Pana ocena tej nowej drogi kariery 
zawodowej sędziego? 

J. S.: Ogólnie pozytywna. Z jednym wyjątkiem. Nie 
powinno być awansu poziomego z tzw. „automatu 

stażowego”. Kandydat do tego awansu powinien prze-
chodzić procedurę sprawdzającą i weryfikującą jego 
przydatność. Mam tu na myśli merytoryczną ocenę wi-
zytatora, kolegium, zgromadzenia i wreszcie Krajowej 
Rady Sądownictwa.

G. S.: Podkreśla Pan w swoich wystąpieniach szcze-
gólną, państwowotwórczą rolę sądownictwa i wysokie 
morale środowiska sędziowskiego - na tle bardzo złej 
kondycji etycznej polityków, których działania w wie-
lu przypadkach motywowane są pobudkami material-
nymi lub dążeniem do bezpardonowego poszerzenia 
sfer wpływu. Jaka powinna być postawa sędziów wo-
bec takich zakusów niektórych przedstawicieli świata 
polityki? 

J. S.: Niedocenianie przez władzę ustawodawczą i wy-
konawczą roli wymiaru sprawiedliwości jest dla mnie 
zdumiewające i niczym niewytłumaczalne. Nie znam 
historii żadnego demokratycznego państwa, które funk-
cjonowałoby należycie bez sprawnego, właściwie doce-
nionego wymiaru sprawiedliwości. Odejścia od zawo-
du naprawdę bardzo dobrych sędziów, które zdarzają 
się coraz częściej są dowodem na to, że zbliżamy się do 
niebezpiecznej granicy, za którą pozostaje nieznane. O 
tym „nieznanym” wiemy tylko jedno na pewno – nicze-
go dobrego, ani Państwu, ani wymiarowi sprawiedliwo-
ści nie przyniesie. 

G. S.: Relacje medialne z ostatniego protestu sędziów 
zawierały komentarze zrozumienia i życzliwości dla 
naszych potrzeb i sytuacji. Czy nie jest jednak koniecz-
na profesjonalna kampania informacyjna skierowana 
do obywateli na temat ogromnej ilości zadań jakie wy-
pełnia system sądowniczy i zagrożeń jakie niesie jego 
zapaść?

J. S.: W całej rozciągłości zgadzam się z tym postula-
tem. Krajowa Rada Sądownictwa rozpoczęła już takie 
działania organizując konferencję z udziałem przedsta-
wicieli wymiaru sprawiedliwości i mediów. Żyjemy w 
świecie, w którym jeżeli o czymś nie mówią media to 
to nie istnieje. Trzeba się z tym pogodzić i nie tylko od-
powiadać na pytania mediów, ale wręcz inspirować ich 
zainteresowanie sprawami ogólnie pojętego wymiaru 
sprawiedliwości.

G. S.: Wiele osób wieści, że zbliża się spektakularna 
katastrofa sądownictwa, związana z niemożliwością 
orzekania przez asesorów oraz planami wielu mło-
dych sędziów odejścia z zawodu, który nie daje oczeki-
wanego poziomu materialnego? Dlaczego tak czytelne 
symptomy zbliżającego się kryzysu i nastroje sędziów 
są ignorowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości?
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Nie możemy czekać w milczeniu
z Sędzią Sądu Okręgowego w Poznaniu Jaremą Sawińskim 
- członkiem Krajowej Rady Sądownictwa rozmawia Grzegorz Szacoń
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J. S.: To „wieszczenie” zaczyna z każdym upływa-
jącym dniem przybierać postać wyciągania logicz-
nych wniosków. Zapaść jest w moim przekonaniu 
nieunikniona. Można jedynie poprzez błyskawicz-
ne (już we wrześniu) rozwiązanie problemu ase-
sorów redukować jej rozmiary. Procedura nomi-
nacyjna trwa bowiem na tyle długo, że znaczna 
część asesorów nie uzyska nominacji sędziowskich 
przed upływem terminu wynikającego z wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. Co gorsza, duża gru-
pa spośród tych asesorów orzeka w sprawach kar-
nych, tak więc rozpoczęte przez nich procesy będą 
musiały być prowadzone od początku.

Na drugą część pytania odpowiedzieć nie potra-
fię. Brak rozwiązań ustawowych w tej kwestii uwa-
żam za olbrzymi błąd.

G. S.: Może „czynniki ministerialne” uważają, że 
nagły ubytek kadr uda się zamaskować i nadro-
bić wzmożoną aktywnością wizytatorów i „naci-
skami” administracyjnymi - przecież jest to już 
wypróbowany sposób? Czy Pan osobiście i Krajo-
wa Rada Sądownictwa dostrzega takie niebezpie-
czeństwo?

J. S.: I na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Po-
wiem tylko, że takie zabiegi nigdy nie przyniosły 
dobrych skutków. Dla wszystkich bowiem jest jas-
ne, że „nadzór” nie wydaje wyroków, a o to prze-
cież tak naprawdę chodzi w wymiarze sprawied-
liwości.

G. S.: Co powiedziałby Pan młodym sędziom, 
którzy dostrzegając ogromne dysproporcje w sta-
tusie materialnym w porównaniu z rówieśnika-
mi z innych korporacji zaczynają mieć poczucie 
- nie waham się tego powiedzieć, choć wiem, że 
być może wiele osób to oburzy - fasadowości pań-
stwa i jego rozwiązań bezpieczeństwa socjalnego 
sędziów oraz dotkliwego braku sensu służby sę-
dziowskiej?

J. S.: Zaczynałem służbę w czasie, gdy sytuacja 
materialna była wśród sędziów równie zła. Trzeba 
uzbroić się w cierpliwość i czekać na jej poprawę. 
Wierzę głęboko, że ostatecznie zostaniemy odpo-
wiednio docenieni i wynagrodzeni. Nie możemy 
jednak czekać w milczeniu. Na każdym kroku trze-
ba wskazywać na patologiczny wręcz system na-
szych wynagrodzeń i głośno domagać się zmiany 
w tym zakresie. Tak naprawdę mimo formalnych 
podwyżek przez ostatnie 10 lat realne wynagrodze-
nie sędziego spadło. Krajowa Rada Sądownictwa 
już wielokrotnie apelowała o zmiany w tej kwestii, 
a ostatnio wniosła o rozstrzygnięcie przez Trybu-
nał Konstytucyjny niekonstytucyjności systemu 
wynagrodzeń z uwagi na treść art. 178 ust. 2 Usta-
wy Zasadniczej. [  ]

Nowa właściwość Sądu Rejonowego 
(Szczecin-Centrum w Szczecinie)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedli-
wości z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego 
w Szczecinie, utworzenia Sądu Rejonowego Szczecin-
Centrum w Szczecinie i Sądu Rejonowego Szczecin-
Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz zmiany roz-
porządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów 
okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich 
siedzib i obszarów właściwości fizyczny podział obec-
nie funkcjonującego Sądu Rejonowego w Szczecinie 
winien nastąpić do dnia 1 stycznia 2009 r. Powsta-
nie dwóch odrębnych jednostek najniższej instancji 
w Szczecinie wiąże się również z wprowadzeniem 
dwóch nowych obszarów ich właściwości miejsco-
wej w miejsce obszaru właściwości likwidowanego 
Sądu. Jak każda, oddziaływująca na strony i uczest-
ników postępowań, zmiana w funkcjonowaniu sądu 
powszechnego, tak i ta wymaga opanowania nowych 
regulacji. Również jak każda zmiana w początko-
wym okresie rodzi wiele problemów wynikających z 
przystosowania się wszystkich, których dotyka. 

W myśl znowelizowanego § 8 ust. 2 pkt 32 lit i. 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 
października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, 
sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustale-
nia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2002 
r., Nr 180, poz. 1508 z późn. zm.) Sąd Rejonowych 
Szczecin-Centrum w Szczecinie będzie właściwy dla 
części miasta Szczecin w granicach przebiegających 
od Nabrzeża Wieleckiego w linii prostej do ul. Mało-
polskiej i ul. Jagiellońskiej do torów kolejowych, we-
wnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy 
kolejowej wraz z dworcem PKP Niebuszewo do wia-
duktu kolejowego na ul. Szczanieckiej, osią jezdni 
ul. Szczanieckiej do ul. 1 Maja, osią ul. 1 Maja do ul. 
Nocznickiego, ul. Nocznickiego do ul. Firlika, osiami 
ul.: Firlika i Łady do ul. Szarotki i w linii prostej od 
ul. Szarotki do nabrzeża Odry, wzdłuż linii brzego-
wej Odry do Nabrzeża Wieleckiego oraz dla części 
miasta Szczecin w granicach przebiegających od po-
łudniowej granicy miasta w punkcie przecięcia się 
autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Za-
chodniej, zewnętrznym obrzeżem nasypu torowiska 
obwodnicy kolejowej wraz z dworcem PKP Turzyn 
do ul. Jagiellońskiej, osią jezdni ul. Jagiellońskiej i ul. 
Małopolskiej do Nabrzeża Wieleckiego i wzdłuż linii 
brzegowej Odry Zachodniej do granic administracyj-
nych miasta. 

Obszar właściwości miejscowej Sądu Rejonowe-
go Szczecin-Centrum w Szczecinie powstał niejako 
z połączenia obszarów właściwości miejscowej Pro-
kuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szcze-
cinie i Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście 
w Szczecinie. W wyniku wiernego odtworzenia na 
mapie granic tak zakreślonego obszaru – co już samo 
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w sobie wymaga dużej dozy cierpliwości – uwidacz-
nia się budząca wątpliwości linia dzieląca ten obszar 
na dwie części. Dotychczasowa granica obszarów 
właściwości w/w jednostek Prokuratury, przebiega-
jąca osiami ulic Małopolskiej i Jagiellońskiej aż do 
Nabrzeża Wieleckiego, została bowiem utrzymana 
w opisie właściwości miejscowej nowego sądu. Jed-
nakże w praktyce linia ta nie ma żadnego znaczenia, 
choć jej pozostawienie w opisie nie jest do końca jas-
ne, a wśród osób po raz pierwszy zapoznających się z 
nim może rodzić pytania o przyczynę występowania 
tej linii. 

Ujęty w rozporządzeniu opis właściwości miejsco-
wej, nawet po jego przeniesieniu na mapę miasta, nie 
służy szybkiemu dostarczaniu informacji czy intere-
sujący nas adres, np. zamieszkania lub siedziby, leży 
w obszarze jurysdykcji konkretnego sądu. Zwłaszcza 
w przypadku ulic nie zawierających się w całości 
w zakreślonych granicach, wymaga równie czaso-
chłonnej operacji odszukania danego numeru nie-
ruchomości, celem potwierdzenia czy należy on do 
właściwości danego sądu czy też pozostaje poza tym 
obszarem. Wydaje się, że w tym przypadku o wiele 
bardziej korzystnym rozwiązaniem byłoby upo-
wszechnienie chociażby spisu ulic wraz z numerami 
nieruchomości zawierających się w granicach wy-
tyczonych przez rozporządzenie. Spis taki, mógłby 
stanowić istotne ułatwienie dla stron i uczestników 
postępowania, a także pełnomocników i przewodni-
czących wydziałów.

Dla osób przeciętnie zainteresowanych sztuką 
czytania map i jednocześnie wymagających od Sądu 
udzielenia ochrony np. ich roszczeniom cywilnym, 
zawarty w rozporządzeniu opis niekoniecznie musi 
stanowić zachętę do poszukiwania właściwego 
miejscowo Sądu (obecnie wydziału cywilnego) do 
rozpoznania tychże żądań. W konsekwencji osoby 
te mogą wnosić sprawy do losowo wybranego Sądu 
(wydziału), co będzie się wiązało ze wzrostem czyn-

ności technicznych przewodniczących wydziałów 
w zakresie przekazywania spraw zgodnie z admi-
nistracyjnym podziałem, po dniu 1 stycznia 2009 
r. zaś z koniecznością wydawania licznych posta-
nowień o przekazaniu sprawy do Sądu właściwego 
miejscowo. Częściowo remedium na tą przypadłość 
mogłaby stanowić strona internetowa Sądu1 (Sądów) 
wyposażona w bardziej szczegółowy opis właściwo-
ści miejscowej (np. wspomniany spis ulic wraz nu-
merami nieruchomości) niż powszechnie stosowany 
na tego typu stronach, bądź nawet w odpowiednią 
wyszukiwarkę adresów z jednoczesnym ich przypi-
sywaniem do danego obszaru właściwości. Niestety 
takie rozwiązania są dobrami deficytowymi stron 
internetowych większości sądów powszechnych w 
naszym kraju, na których informacje o właściwości 
stanowią lakoniczne opisy w formie ujętej w rozpo-
rządzeniu Ministra Sprawiedliwości. W dobie toczą-
cych się dyskusji nad kształtem stron internetowych 
sądów powszechnych, umieszczenie tam bardziej 
dokładnego opisu właściwości sądów bądź nawet 
wspomnianej wyszukiwarki mogłoby stanowić istot-
ne wzbogacenie informacji na nich zawieranych. 
Biorąc pod uwagę wszelkie problemy techniczne i 
koszty takiego rozwiązania być może godnym uwagi 
rozwiązaniem byłoby wykorzystanie (i rozwinięcie) 
map już zamieszczonych w Biuletynie Informacji 
Publicznej – np. w serwisach samorządowych. Na-
tomiast dalszym krokiem mogłoby być stworzenie 
ogólnopolskiej wyszukiwarki obszarów właściwo-
ści i przynależących do nich adresów, umieszczonej 
przykładowo na stronie internetowej Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Wskazać przy tym trzeba, że usta-
lenie właściwości miejscowej poszczególnych sądów 
w różnych miastach nastręcza problemy również 
pracownikom innych jednostek. W praktyce oznacza 
bowiem konieczność telefonicznego skontaktowania 
się z sekretariatem jednego z sądów w danym mie-
ście celem ustalenia, który z dwóch lub więcej sądów 
jest właściwym miejscowo do rozpoznania np. prze-
kazywanej sprawy. Umieszczenie dokładnych infor-
macji na stronach internetowych znosiłoby zapewne 
konieczność kontaktowania się w tak błahej sprawie. 
Wobec braku oficjalnych narzędzi do ustalania właś-
ciwości miejscowej sądów, wszystkim zainteresowa-
nym pozostaje korzystać z różnych komercyjnych 
map, w tym elektronicznych.2 [  ]

Leszek Kaczmarek
Asystent sędziego w Sądzie  

Rejonowym w Szczecinie

1) Umieszczenie opisu właściwości wydziałów na 
stronach internetowych proponował już Sędzia Ma-
ciej Strączyński, vide Debata Gazety Prawnej - GP 
z 1 lipca 2008 r.; 
2) Źródło: http://bip.um.szczecin.pl



W Niemczech istnieje przysłowie: 
„Kto się nie reklamuje, ten ginie” („Wer 
nicht wirbt, der stirbt”). Zasada ta wy-
daje się jednak nie obowiązywać w 
stosunku do adwokatów, ponieważ w 
Niemczech, podobnie jak w Polsce, re-
klama ich usług była do niedawna ge-
neralnie zabroniona. Adwokatowi wol-
no było wyłącznie podczas otwarcia 
kancelarii jednorazowo opublikować 
rzeczowe informacje jej dotyczące, ta-
kie jak np. godziny otwarcia i lokaliza-
cja. Obecnie jednak reklama adwoka-
tów jest już w Niemczech dozwolona. 
Zazwyczaj polega to na krótkich infor-
macjach udzielanych przez adwokatów 
w internecie, bądź w gazetach, dotyczą-
cych dziedzin prawa, w których się spe-
cjalizują i możliwości kontaktu z nimi. 
Generalnie natomiast nie wolno rekla-
mować się używając superlatywów lub 
podając listy klientów, itp.

Inaczej jest w Stanach Zjednoczo-
nych. W kraju nieograniczonych moż-
liwości również możliwości reklamy 
dla adwokatów są nieporównywalnie 
większe. Amerykańskie prawo doty-
czące zawodu adwokackiego stanowi, 
że reklama jest zasadniczo dozwolona, 
nie może jednak zawierać nieprawdzi-
wych informacji ani wprowadzać błąd. 
(Rule 7.1 of the Rules of Professional 
Conduct, District of Columbia Bar). 

Interpretację tych pojęć cechuje 
duża swoboda. Wystarczy otworzyć 
amerykańskie gazety lub tzw. „żółte 
strony” (odpowiednik polskiej Panora-
my Firm), by natychmiast zauważyć, 
że wielu adwokatów reklamuje się 
w sposób bardzo agresywny. Jeden z 
obrońców określił siebie jako „najlep-
szego obrońcę w sprawach karnych”. 
Reklamuje się również w ten sposób: 
„Zarzuca się Państwu popełnienie czy-
nu karalnego? Potrzebujecie dobrego 
adwokata z ponad 20-letnim doświad-
czeniem!”. Inni obrońcy promują się za 
pomocą haseł jak: „Brońmy się! Wszyst-
kie delikty!” lub „Zatrzymany? Areszto-
wany? Przesłuchiwany? – Zadzwoń!”. 

Jeden z adwokatów specjalizujący 
się w sporach wynikających ze stosun-
ku najmu dowodził, że jest „koszma-

rem dla każdego wynajmującego”, zaś 
inny, zajmujący się ściąganiem długów 
pyta „Czy chcesz swoich pieniędzy na-
tychmiast?”. W sprawach rodzinnych i 
rozwodowych, gdzie jak wiadomo za-
zwyczaj chodzi o pieniądze lub o dzie-
ci, jeden z adwokatów reklamuje się 
hasłem: „Chronimy Twoje dzieci, Twój 
dom, Twoje wartościowe przedmioty, 
Twoje auto, Twoje zarobki i Twój stan-
dard życia”. Kolejny adwokat rodzinny 
patrzy już dalej w przyszłość i pisze: 
„Znów będziesz potrafił się uśmie-
chać!”. 

W USA nie kwestionuje się również 
reklamy zawierającej dane dotyczące 
wysokości obrotów. Reklama adwoka-
tów nie ogranicza się jednak tylko do 
stawiania ich umiejętności zawodo-
wych na pierwszym planie i przedsta-
wiania ich w pozytywnym świetle; pod-
kreśla się również międzyludzki aspekt 
kontaktów z prawnikiem. Za przykład 
może posłużyć reklama jednego z ad-
wokatów na amerykańskich „żółtych 
stronach” zawierająca pytanie „Czy 
chcą Państwo mieć adwokata za przy-
jaciela?”, bądź slogan innego prawnika 
„Pomoc w małych i poważnych przy-
padkach – tak jak w rodzinie!”. Niektó-
rzy amerykańscy adwokaci wydają się 
być naprawdę wspaniałomyślni, jeśli 
chodzi o godziny konsultacji. I tak, je-
den z obrońców w sprawach karnych 
pisze: „Wszelkie czyny karalne, w pogo-
towiu przez 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu! Mówimy po hiszpańsku!”. 
Promować można się również z pomo-
cą szczególnych kwalifikacji, np. „Spe-
cjalizacja we wszystkich sprawach cy-
wilnych i karnych” lub „były policjant 
z ponad 40-letnim doświadczeniem”. 
Tym, co szczególnie rzuca się w oczy, 
jest bezpłatna pierwsza konsultacja 
jako element reklamy prawie każdego 
prawnika w USA. Również zawarcie 
w reklamie informacji o honorariach 
w zależności od wyniku sprawy jest 
całkiem zwyczajne i cieszy się popular-
nością; „Jeśli Państwo nic nie otrzymają 
– my również”. 

Idąc dalej, zauważyć można, że 
ofensywa reklamowa prowadzona jest 

przez adwokatów również w telewizji. 
Zadziwiający jest fakt, że to wcale nie 
duże kancelarie – jak np. w obserwo-
wanym przeze mnie regionie Nowego 
Jorku – reklamują się w telewizji, a 
średnie, które oferują swoje usługi prze-
de wszystkim w sprawach dotyczących 
wypadków drogowych lub wypadków 
przy pracy bądź błędów lekarskich. 
Wiąże się to również z tym, że w takich 
sprawach w Stanach Zjednoczonych 
roszczenia odszkodowawcze mogą być 
o wiele wyższe niż w Polsce czy Niem-
czech. 

Również w internecie reklama 
prowadzona jest na dużą skalę. Moją 
uwagę zwrócił fakt, że w Stanach Zjed-
noczonych niczym nadzwyczajnym 
nie jest zwracanie się adwokatów w 
pojedynczych przypadkach bezpośred-
nio do klientów. Nawet w przypadku 
otrzymania orzeczenia kary grzywny, 
prawnicy wiedzą kto, kiedy i gdzie ma 
ustalony termin rozprawy – informacje 
te są wcześniej podawane do wiadomo-
ści publicznej – i zwracają się sami bez-
pośrednio do potencjalnych klientów, 
oferując bezpłatne doradztwo prawne i 
wskazując na poważne skutki orzecze-
nia kary grzywny. Również to byłoby w 
Niemczech nie do pomyślenia, ponie-
waż zarówno reklama skierowana do 
konkretnego klienta jest niedozwolona, 
jak i bardzo trudno jest w Niemczech 
zdobyć informacje o cudzych termi-
nach rozprawy w sprawach cywilnych, 
karnych lub w przypadku zasądzenia 
grzywny.

Podsumowując można tylko stwier-
dzić, że adwokaci w Stanach Zjedno-
czonych reklamują swoje usługi o wiele 
agresywniej, niż dzieje się to w Polsce lub 
w Niemczech. Ocenę tego stanu pozosta-
wiam Czytelnikowi, jednakże w dłuższej 
perspektywie można się spodziewać 
dalszego złagodzenia przepisów dotyczą-
cych reklamy usług adwokackich zarów-
no w Niemczech, jak i w Polsce. [  ]

Rechtsanwalt Andreas Martin
prawnik niemiecki wpisany na listę 

prawników zagranicznych prowa-
dzoną przez ORA w Szczecinie
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„Najlepszy obrońca w sprawach karnych!“ 
– reklama adwokatów w Niemczech i Stanach Zjednoczonych

Rabaty dlapRawników



26

Właściwie każdy student prawa rozpoczynający 
swoją edukację akademicką wie, jaka jest jego przy-
szłość. Wie, że jest nieodgadniona. To, w jaki sposób 
zostanie ona ostatecznie ukształtowana zależy od 
bardzo wielu czynników. Tych, na które student ma 
wpływ oraz tych, które są od niego zupełne niezależ-
ne. Budując ten tekst nie skupiam się na tej drugiej 
grupie czynników, jako że wykraczają one daleko 
poza moc sprawczą jednostki – zwykłego studenta. 
Mowa tu chociażby o sytuacji na rynku prawniczym, 
zapotrzebowaniu na usługi oferowane przez prawni-
ków czy skomplikowaniu ścieżki dostępu do zawodu. 

Dokonując więc przeniesienia ciężaru rozmyślań 
na tę pierwszą grupę, nasuwa mi się pewna myśl 
– czy jest możliwe zaprojektowanie idealnej drogi 
przez studia prawnicze? Takiej, która gwarantuje 
pełne powodzenie w realizacji celów, a nawet więcej 
– marzeń i dążeń młodych ludzi, wciąż pragnących 
modelować rzeczywistość tylko poprzez pryzmat 
własnej osobowości i w stosunku do własnego tem-
peramentu. Albo po prostu takiej drogi, która raz 
obrana, zagwarantuje nam, że po studiach będziemy 
jeździć nowymi samochodami klasy S, jednocześnie 
realizując się w tym, co robimy. Biorąc pod uwagę 
moje dotychczasowe doświadczenia związane ze 
studiowaniem prawa nie uważam, żeby takie projek-
towanie było możliwe. Jestem natomiast pewien, że 
taka „droga idealna” istnieje i że niektórzy mogą na 
nią wkroczyć. 

Istnieje pewien katalog cech i umiejętności dobre-
go prawnika. Dobry prawnik to przede wszystkim 
osoba o ugruntowanej wiedzy w tych dziedzinach 
prawa, w których się specjalizuje oraz o szerokiej 
wiedzy ogólnej. W tym momencie można stwier-
dzić, że dobrym prawnikiem będzie po prostu dobry 
student – ten, który dużo uczy się, który otrzymuje 
stypendia naukowe, a przy okazji „łyka” co najmniej 
jedną książkę na dwa tygodnie. Ale... czy ktokolwiek 
powie, że jest to warunek wystarczający, żeby być np. 
dobrym adwokatem? Wątpię, czy którykolwiek z ad-
wokatów czytających ten tekst zgodziłby się z takim 
stwierdzeniem. Dobry adwokat, dobry prawnik musi 
posiadać też inne cechy i umiejętności, które pozwo-
lą mu zorganizować się w tej przestrzeni, która jest 
jego pracą. Można wymieniać: uczciwość i zaanga-
żowanie w sprawę, poczucie sprawiedliwości, komu-
nikatywność, odpowiednia wymowa, umiejętność 
pracy w stresie oraz radzenia sobie w kryzysowych 
sytuacjach, umiejętność pracy w grupie, dynamizm 
w działaniu, umiejętność myślenia analitycznego i 
szybkość reakcji. To tylko niektóre z nich. Mogę po-
wiedzieć otwarcie: większości z tych cech i umiejęt-

ności nie nabędziemy realizując program nauczania 
na Wydziale Prawa i Administracji. Jeżeli więc ce-
chy te nie są cechami wrodzonymi danej osoby, a 
umiejętności te są jej obce, to znaczy, że nie powie-
dzie się jej prawnicza kariera i czeka ją w najlepszym 
przypadku słodki zmywak w Zjednoczonym Króle-
stwie? Że taki absolwent nie będzie zdolny odnaleźć 
tej optymalnej ścieżki, o której pisałem wyżej? Nie-
koniecznie. 

Odpowiedź na te pytania może mieć charakter in-
stytucjonalny, a udzielając jej zaznaczam, że nie jest 
ona wyczerpująca. Otóż student prawa, chcąc uzu-
pełnić braki natury funkcjonalnej w swojej edukacji 
akademickiej może zapisać się do... koła naukowego 
(lub szerzej: organizacji studenckiej, przy czym oba 
pojęcia często traktuje się zamiennie). Wydaje się ba-
nalne, prawda? Jednak nie w przypadku ELSA – Eu-
ropejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa. Ale 
od początku. 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nie po-
daje definicji koła naukowego, przy czym wskazuje 
tylko, że jest ono organizacją studencką działającą 
na danej uczelni oraz przyznaje jej kompetencje do 
występowania z wnioskami do organów uczelni lub 
do organów samorządu studenckiego w sprawach do-
tyczących studentów uczelni (art. 204 ust. 2 u.p.s.w.). 
Pojęcia „koła naukowego” nie definiują też wewnętrz-
ne akty prawne Uniwersytetu Szczecińskiego.

W praktyce utarło się takie rozumienie koła na-
ukowego, że jest to organizacja studencka, której 
członkowie dobrowolnie i w sposób niezarobkowy 
prowadzą badania nad określoną dziedziną nauki 
lub przygotowują i eksponują różnego rodzaju pro-
jekty o charakterze naukowym, kulturalnym lub 
rozrywkowym (m. in. konferencje, konkursy, kon-
certy, warsztaty itp.). W trakcie takiej działalności 
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studenci uczą się pracować w grupie, rozwiązywać 
konflikty i kreatywnie podchodzić do problemów 
bardzo różnej natury. Zdobywają umiejętności w za-
kresie nawiązywania i utrzymywania kontaktów z 
ludźmi z wielu różnych środowisk, a często uczą się, 
jak godzić sprzeczne interesy. Mówiąc ogólnie, zdo-
bywają duże i bezcenne doświadczenie, tym samym 
umacniając swoją pewność siebie. Stają się bardziej 
przygotowani do przyszłej działalności zawodowej. 
A jak na tym tle prezentuje się ELSA, jedno z kół na-
ukowych działających na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a jednocześnie 
Stowarzyszenie funkcjonujące w Europie od 27 lat w 
35 państwach? 

ELSA jest zupełnie inną organizacją. ELSA to zło-
żona i aktywna struktura, posiadająca własny know-
how , ciągle uzupełniany i modernizowany przez już 
niemal trzy dekady działalności (w Szczecinie zaś 
- dwie). Aktywność Stowarzyszenia i jej członków 
wyraża się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
Stowarzyszenia. ELSA pozwala się realizować nie 
tylko w działaniu, ale także intelektualnie. Struktu-
ra ELSA umożliwia zapoznanie się z mechanizmami 
funkcjonowania korporacji (w pewnym zakresie). A 
co najważniejsze, ELSA to cała gama doświadczeń, 
nowych umiejętności i rozwój osobisty na dużą skalę 
dla studenta, który zechce zaangażować się w dzia-
łalność w tej Organizacji. Jednak, żeby nie padło 
podejrzenie o posługiwanie się pustosłowiem, posta-
ram się zobrazować powyższe twierdzenia. 

Świeżo upieczony student prawa swoją pierwszą 
styczność z Europejskim Stowarzyszeniem Studen-
tów Prawa może mieć na „Adapciaku” czyli organi-
zowanym przez ELSA Poland Ogólnopolskim Obo-
zie Adaptacyjnym Studentów Prawa i Administracji 
(w tym roku za jego XII edycję odpowiedzialna jest 
ELSA Szczecin, która de facto ten projekt stworzyła 
w 1997 roku). „Adapciak” to obóz dla studentów z ca-
łej Polski, których łączy tylko jedno – studiowanie 
prawa. Cele obozu to przede wszystkim zapoznanie 
studentów ze specyfiką studiów prawniczych, za-
prezentowanie możliwych ścieżek kariery po ukoń-
czeniu tych studiów, ale też ułatwienie nawiązania 
nowych znajomości z ludźmi studiującymi w tym sa-
mym mieście. Metodą służącą realizacji tych celów 
jest jednocześnie świetna zabawa. Swoje prelekcje 
na obozie wygłaszają przedstawiciele wszystkich za-
wodów prawniczych oraz stali i najważniejsi goście 
obozu – prof. Władysław Rozwadowski oraz prof. Ma-
ciej Zieliński. Uczestnicy obozu biorą udział także 
w szkoleniach m.in. z autoprezentacji, przemówień 
publicznych, technik uczenia się czy dotyczących 
zasad savoir-vivre.

Po „Adapciaku” często zdarza się tak, że jego 
uczestnicy przychodzą na spotkanie informacyjno-
rekrutacyjne ELSA, prowadzone przez jedną z Grup 
Lokalnych. Zjawiają się też osoby, które w „Adapcia-

ku” nie uczestniczyły, ale prowadzi ich ciekawość. 
Wszyscy wypełniają deklaracje i zaczyna się coś, z 
czym do tej pory nigdy nie mieli do czynienia, ale 
coś, co stanie się częścią ich życia. Od samego po-
czątku są angażowani w pracę poszczególnych sekcji 
i przechodzą różne szkolenia. Niezależnie od tego, w 
jakiej sekcji działają, uczą się podstaw marketingu i 
kontaktowania się z przedstawicielami świata nauki 
i biznesu oraz różnymi instytucjami. Przygotowując 
projekty weryfikują swoją kreatywność, określając 
konstrukcję i cele projektów oraz ich zasięg (lokalny, 
ogólnopolski czy międzynarodowy). W trakcie orga-
nizacji projektów nabywają pewną dynamikę działa-
nia i organizacji czasu, do czego zresztą są zmuszeni 
charakterem studiów prawniczych. W tym wszyst-
kim uczą się profesjonalizmu.

Po pierwszym roku, kariera w ELSA nabiera tem-
pa. Ludzie wyróżniający się wchodzą do Zarządu 
Grupy Lokalnej, tym samym stając się odpowiedzial-
nymi za kierowanie ponad 50 osobową grupą. Mi-
mowolnie uczą się planowania strategicznego oraz 
zarządzania zespołem i rozwiązywania wielu prob-
lemów, przed jakimi zespół ten staje. Jednocześnie 
członkowie Zarządu rozpoczynają aktywną działal-
ność na forum ogólnopolskim, uczestnicząc w statu-
towych zjazdach Stowarzyszenia i określając główne 
kierunki jego działalności. W następnych latach ci 
najlepsi wchodzą do Zarządu Krajowego, przejmując 
kierownictwo struktury liczącej ok. 1000 aktywnych 
osób. To jest struktura większa niż średnie przedsię-
biorstwo, a odpowiedzialność związana z kierowa-
niem nią – ogromna, natomiast nabyte doświadcze-
nie – niepowtarzalne. 

Nie można oczywiście zapomnieć, że ELSA two-
rzy międzynarodową sieć. Wszyscy członkowie 
przez cały czas swojej działalności mają szanse od-
bywać praktyki zagraniczne we wszystkich innych 
państwach, w których działa ELSA, a także brać 
udział w różnych projektach bilateralnych 

Czy o studencie z takim doświadczeniem moż-
na powiedzieć w sposób pewny, że będzie dobrym 
prawnikiem? Oczywiście nie, ale ma ku temu dużą 
sposobność, bo bardzo dużo się nauczył i bardzo wie-
le cech w sobie ukształtował – pod warunkiem, że 
chciał tych zmian i włożył w nie wiele pracy. W ten 
właśnie sposób funkcjonuje ELSA. 

Ale ELSA to tylko jedno z kół naukowych działa-
jących na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. Każde ma swoją specyfikę i 
wypełnia swoją niszę. Każdy student wybiera tę or-
ganizacje studencką, której charakter mu odpowia-
da, ale jedno mogę powiedzieć z pełnym przekona-
niem: działalność w takiej organizacji powoduje, że 
odnalezienie naszej idealnej ścieżki do sukcesu staje 
się o wiele łatwiejsze. [  ]

Michał Bochowicz
Prezes ELSA Szczecin
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„In Gremio”: Jakie są zadania Stowarzyszenia i jaka 
problematyka jest poruszana na jego konferencjach?

Bolesław Fengler: W 2001 roku powstała z inicjatywy 
wrocławskich archiwistów sekcja Archiwistów Wy-
miaru Sprawiedliwości przy Stowarzyszeniu Archiwi-
stów Polskich. W 2006 roku przeistoczyła się ona w 
samodzielne Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji 
Wymiaru Sprawiedliwości. Inicjatywie przewodni-
czyła dr Ewa Duda. Stowarzyszenie skupia ponad 200 
członków. Utworzyło własny program działalności i 
organizuje dwa razy do roku konferencje naukowo-
szkoleniowe. Nawiązuje kontakty z wieloma instytucja-
mi, terenowymi oddziałami SAP, a także z archiwami 
z Niemiec, Czech i Austrii. Naszym nadrzędnym celem 
jest doskonalenie poziomu wiedzy archiwalnej, wśród 
wszystkich pracowników archiwów sądów, prokratur 
i więziennictwa. Najbliższa konferencja będzie miała 
miejsce we Wrocławiu w dniach 3 - 6 września 2008 
roku. Jej prelegentami będą specjaliści z Naczelnej 
Dyrekcji Archiwów Państwowych i Ministerstwa Spra-
wiedliwości. Tematyka będzie oscylować wokół opty-
malizacji pracy w archiwach, ochrony danych, prawnej 
ochrony dokumentów oraz archiwizacji i technicznego 
zabezpieczenia nośników elektronicznych. 

„IG”: Czy archiwa zakładowe sądów są jednostkami 
wymagającymi unowocześnienia i specjalistycznych 
narzędzi pracy?

B. F.: Magazyny archiwów zakładowych sądów, 
prokuratur i jednostek penitencjarnych stanowią 
integralną cześć tych instytucji, zatem szeroko poj-
mowana kondycja archiwów jest pochodna ich kon-
dycji. Wieloletnie niedoinwestowanie sądów miało 
swoje bezpośrednie przełożenie na warunki pracy i 
przechowania akt. Jednakże w ostatnich czterech la-
tach inwestycje w funkcjonowanie sądownictwa wy-
czuwalnie ulegają poprawie. Zatem i archiwa mogą 
realizować plany związane z unowoczesnianiem i 
nabywaniem najnowszych technologii służących 
właściwemu ich funkcjonowaniu. Sądowe archiwum 
to miejsce, gdzie przyjmowane są na przechowanie 
nawet na okres 50 lat akta spraw i dokumentacja ad-
ministracyjna. Wszystkie te dokumenty ulokowane są 
zgodnie z ustalonym porządkiem, który gwarantuje 
następnie ich optymalne przechowywanie oraz łatwe 
udostępnianie. Po upływie kilkudziesięciu lat więk-
sza część akt podlega skomplikowanemu procesowi 

brakowania, co skutkuje przekazaniem na makulatu-
rę ich większości - i jednocześnie pewnej części, jako 
materiałów archiwalnych, do właściwego Archiwum 
Państwowego. Dostęp do przechowywania dokumen-
tacji ułatwia dobrze sporządzona i permanentnie 
aktualizowana „topografia rozmieszczenia akt”. Aby 
zapewnić poprawne funkcjonowanie archiwów są-
dowych i dostosowanie do aktualnie postępujących 
wymogów sądowej machiny biurokratycznej, w więk-
szości tych archiwów w kraju zostały wymienione 
regały drewniane na metalowe. W tym 30% stanowią 
regały kompaktowe - przesuwane. Odświeżono ściany 
magazynów, wymieniono ich oświetlenie, ogrzewanie, 
zamontowano nowe przyciemnione okna, zabezpieczo-
no przed włamaniem zarówno okna jak i wymieniono 
drzwi. Wprowadza się aktualnie elektroniczny monito-
ring i przsystępuje do powszechnej komputeryzacji ar-
chiwów sądowych. Ta ostatnia ma być zsynchronizowa-
na z ogólnosądowym programem komputerowym. Ten 
proces zaczyna już postępować i tylko kwestią najbliż-
szych lat będzie stuprocentowa komputeryzacja pracy 
w archiwach. Już obecnie Archiwum Międzyzakładowe 
Sądu Okręgowego w Szczecinie jest w posiadaniu spe-
cjalistycznych szaf do przechowywania nośników zapi-
sów elektronicznych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
już trzecia konferencja szkoleniowa Stowarzyszenia po-
święcona jest właśnie problematyce komputeryzacji i 
obchodzeniem się z elektronicznymi nośnikami danych 
archiwalnych. Przygotowujemy pracowników archi-
wów do pracy na nowoczesnym sprzęcie, który obecnie 
jest montowany w archiwach, bądź znajdzie się w nich 
w najbliższym czasie.

„IG”: Jaki jest dorobek Stowarzyszenia na polu badań 
statystycznych lub historycznych? 

B. F.: Stowarzyszenie za dotychczasowy dorobek uważa 
kilka publikacji, wykładów i dyskusji panelowych, jakie 
miały miejsce podczas dotychczasowych konferencji. 
Problematyka badań statystycznych i historycznych 
po części posiada swoje odzwierciedlenie w tematyce 
wykładów, a częściowo jest celem naszej przyszłej ak-
tywności. Stowarzyszenie jest bardzo młode i dopiero 
nabiera impetu w swoich poczynaniach. Posiadamy 
określone plany w zakresie działalności naukowo-ba-
dawczej, głównie dotyczące statystyki archiwalnej. 
Podczas dyskusji panelowych przedstawiane są już 
statystyczne opracowania pracy archiwów niektórych 
sądów rejonowych i okręgowych. [  ]

„In Gremio” rozmawia z doktorem Bolesławem Fenglerem - członkiem Zarządu 
Stowarzyszenia Archiwistów Wymiaru Sprawiedliwości

Dorobek sądu 
znajdziemy także 
w archiwach



(…) We wspomnianym artykule Pani Doktor w ob-
szernym fragmencie, zajmującym niemal całą 15-tą 
stronę pisma, ocenia sprawę, w której byłem pełno-
mocnikiem strony powodowej, wykazując przy tym 
żenujący poziom wiedzy o faktach i prawie dot. tej 
sprawy.

Pani dr n. med. Ewa Kramarz pisze m. in.: 
1. „Zaczęto się sądzić. Miasto z panem, może od-

wrotnie. Jest powiedzenie, że pacta sunt servanda. Ja-
kie pacta? Jakie servanda?” 

Otóż jeżeli chodzi o „pacta”, to jest to umowa za-
łożycieli z dnia 15.10.1999 r. podpisana przez obie 
strony (Gminę Miasto Szczecin i przedstawicieli Mat-
Trade sp. z o.o.), na podstawie której obie strony miały 
spełnić określone w niej warunki. „Servanda” zaś po-
legały na tym, że Mat-Trade sp. z o.o. warunków umo-
wy dotrzymało (wyłożyło wiele milionów złotych na 
utrzymanie klubu piłkarskiego „Pogoń”), natomiast 
miasto Szczecin żadnych warunków, które na siebie 
dobrowolnie przyjęło, nie spełniło.

W procesie, o którym mowa chodziło o odzyskanie 
olbrzymich pieniędzy wyłożonych na MKS „Pogoń” 
przez Mat-Trade sp. z o.o.

Takie to zatem „pacta” i takie „servanda” Pani Dok-
tor.

2. Poniżej standardowego poziomu jest używanie 
przez p. dr n. med. E. Kramarz określeń „tzw. sąd polu-
bowny”, „finał ciasteczkowego spotkania”, „ciastecz-
kowe potworki”. Jest to bowiem ewidentne naruszenie 
dóbr osobistych arbitrów Sądu Polubownego i do nich 
należy ewentualna reakcja na te zniewagi.

Natomiast nieprawdą jest, że posiedzenia Sądu Po-
lubownego odbywały się w lokalu publicznym. Ani 
jedno takie posiedzenie nie odbyło się w lokalu pub-
licznym. Wszystkie posiedzenia Sądu Polubownego 
odbywały się w Kancelarii Adwokackiej adw. Jana 
Kubiaka, arbitra, delegowanego do Sądu Polubowne-
go przez Gminę Miasto Szczecin, a nie w „elitarnym 
lokalu publicznym” (Sic!).

3. W artykule pada stwierdzenie: „Jeżeli kilkakrot-
nie sądy powszechne wygrywały z panem z L., to jaki-
mi kierowały się wykładniami prawniczymi, przepi-
sami, przypisami, artykułami kodeksowymi?”. 

Nie wnikając w detale tego zdania, stwierdzam sta-
nowczo, że nigdy żaden sąd powszechny w tej sprawie 
nie wygrał procesu z panem z L. Po prostu nigdy sądy 
powszechne (przynajmniej z procesowego punktu wi-
dzenia) nie prowadziły procesu przeciwko panu z L.

Sprawą zajęły się 
sądy powszechne na 
skutek wniesionej przez 
adwokatów Gminy Miasto Szczecin skargi o uchylenie 
wyroku Sądu Polubownego. Pani Doktor pomija jednak 
fakt istotny – Sąd Najwyższy, który szczegółowo badał 
tę sprawę, nie dopatrzył się żadnych uchybień praw-
nych ze strony Sądu Polubownego. Wystarczyło prze-
czytać uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego, aby 
zrozumie sens tej sprawy i trafność rozstrzygnięć Sądu 
Polubownego.

4. Pani Doktor pisze: „Włodarz miasta podejrzewa 
próbę wyłudzenia pieniędzy. I wszyscy szukają win-
nego”. Otóż podejrzenie takie rzucił publicznie za-
równo „Włodarz miasta”, jak i jego pełnomocnik adw. 
Mikołajczyk. 

Podkreślić trzeba, iż dopiero po niemal pięciu la-
tach od wydania wyroku przez Sąd Polubowny. Ostat-
nio Prokuratura Okręgowa w Szczecinie umorzyła 
w tej sprawie postępowanie wobec niestwierdzenia 
przestępstwa.

5. Pani Doktor zajmuje się w artykule również moją 
osobą, jako pełnomocnikiem strony przeciwnej Mia-
stu. Nie będę na Jej uwagi odpowiadał, gdyż na tym 
poziomie nie prowadzę polemiki.

6. Wreszcie ostatnia uwaga na tle tezy Pani Dok-
tor co do zadań „tzw. sądu polubownego”. Otóż przed 
rozpoczęciem sprawy przed Sądem Polubownym, 
Sąd ten zwołał posiedzenie „wstępne”, które odbyło 
się również w Kancelarii Adwokackiej adw. Jana Ku-
biaka. Miało ono na celu zbadanie możliwości ugo-
dowego załatwienia sprawy. Przedstawiciel Miasta, 
adw. Mikołajczyk stwierdził jednak stanowczo, że o 
żadnej ugodzie nie może być mowy. Również w trak-
cie trwania postępowania przed Sądem Polubownym 
pełnomocnicy Miasta stanowczo nie widzieli możli-
wości zawarcia ugody. Arogancja wzięła górę nad roz-
sądkiem. A zawarcie ugody zaoszczędziłoby Miastu 
kilkanaście milionów złotych.

Już tylko na marginesie należy zauważyć, że Pani 
Doktor myli zadania Sądu Polubownego z instytucją 
mediacji.

7. Na koniec Pani Doktor – z uznaniem czytałem w 
Pani artykule jedynie paremie rzymskie, które Pani 
obficie cytowała. Zalecam jeszcze jedną: audiatur et 
altera pars. Stosowanie owej maksymy pozwala na 
unikanie błędów i pisanie nieprawdy. [  ]

Prof. dr hab. Andrzej Zieliński
adwokat

29

W ostatnim numerze „In Gremio” (7/8, 2008) ukazał się artykuł 
pani doktor Ewy Kramarz pod tytułem „Rzeczywistość spycha 
prawo na lewo”. 

Zamieszczamy poniżej list pana mecenasa Andrzeja Zieliń-
skiego, zawierający jego komentarz do tez postawionych przez 
autorkę wspomnianego tekstu.
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Małgorzata Rudnik 
(radca prawny):

Spartakiada to zarówno wspa-
niałe spotkanie towarzyskie, 
jak i trudne zmagania spor-
towe. Przez kilka dni podej-
mujemy się wielu wyzwań 
sportowych, zmagamy się z 
własnymi słabościami. Praw-
dziwym osiągnięciem jest 
wystartowanie i ukończenie 
zawodów z dobrym wynikiem 
w dyscyplinach, które rozgry-
wane są tuż po sobie. To praw-
dziwa walka z samym sobą. 

Na spartakiadę jadę już szósty raz. Wcześniej była 
Spała, Gorzów, Katowice, Wrocław i Białystok. 

Wystartuję na pewno w lekkoatletyce, czyli w bie-
gach na 60 i 400 metrów. Spróbuję też swoich sił na 
długim dystansie - w tym roku jest to bieg na 1,5 km. 
Tradycyjnie też w  badmintonie.

Jeśli chodzi o medale, to nie sądzę, aby udało mi 
się powtórzyć ubiegłoroczny sukces (dziewięć medali 
– przyp. redakcji). Gdybym w tym roku zdobyła kilka 
medali, to byłabym bardzo szczęśliwa, ale nawet jeśli 
będzie tylko jeden – to też będę zadowolona. [  ]

Radosław Bielecki 
(sędzia):

Odkąd pojechałem pierwszy 
raz na spartakiadę do Trzyńca 
w Czechach, tak mi się spodo-
bało, że nie wyobrażam sobie 
roku bez mojego udziału w 

tych zmaganiach sportowych. Jest to spotkanie kilku-
set ludzi z całego kraju, którzy pokazują, że potrafią 
być nie tylko prawnikami, ale też świetnymi ludźmi 
– i mogą powalczyć ze sobą nie tylko na salach sądo-
wych, ale i na stadionie, a co ważne - także dobrze się 
pobawić.

Na czym polega piękno spartakiady? Chyba na 
umiejętnym połączeniu dobrej zabawy i rywalizacji 
sportowej.

Spartakiada w Olsztynie będzie moją jubileuszo-
wą, dziesiątą. 

Wystartuję na pewno w biegach na 100 i 400 me-
trów, zastanawiam się także nad biegiem na 1500 me-
trów. Piłka nożna – to jasne, i siatkówka, a jeśli pozwo-
li zdrowie i czas, to może coś jeszcze. 

Oczywiście liczę na medale. Nie chcę być nieskrom-
ny, ale na razie z każdej spartakiady jakiś medal przy-
woziłem. Mam nadzieję, że i z dziesiątej przywiozę. 
Najbardziej liczę na bieg, może uda się przynajmniej 
zająć trzecie miejsce. Choć przyznaję, że teraz to wy-
jątkowo usatysfakcjonowałby mnie medal w grze ze-
społowej, bo przez tyle lat mojego jeżdżenia udało mi 
się to raptem tylko dwa razy: raz w piłkę nożną, i raz 
- niespodziewanie - w piłce wodnej. Mojego nikłego 
wkładu w medale koszykarskie nie liczę. [  ]

Magdalena Dorociak 
(referendarz sądowy):

Spartakiada kojarzy mi się 
z miłą atmosferą, wspania-
łymi ludźmi, którzy chcą się 
pobawić, zapomnieć o obo-
wiązkach, zawrzeć jakieś 
nowe znajomości. Kolejne 
dni upływają pomiędzy za-
wodami a imprezami towa-
rzyskimi, więc w zasadzie 

Spartakiada prawników w Olsztynie

Na początku września tego roku w Olsztynie odbędzie się kolejna spartakiada prawni-
ków. Do stolicy Warmii i Mazur wybiera się z województwa zachodniopomorskiego blisko 
60-osobowa reprezentacja.  
Tajny wysłannik In Gremio wybrał się na stadion lekkoatletyczny w Szczecinie by spraw-
dzić, jak do zawodów przygotowują się szczecińscy prawnicy – sportowcy. Czworo z nich 
– w trakcie przerwy w intensywnym treningu – udzieliło naszemu wysłannikowi odpo-
wiedzi na pytania o ich dotychczasowe wrażenia związane z tą imprezą i oczekiwania 
medalowe. Oto one:



nie ma czasu na nic innego. Trudno nawet zwiedzić 
miasta, w których odbywają się spartakiady.  

To będzie już moja czwarta spartakiada, licząc ze 
spartakiadą w Szczecinie, która siłą rzeczy nie była 
wyjazdowa. Tą ostatnią zresztą miło wspominam, 
ze względu na mój debiut i zapoznanie się z tą spe-
cyficzną atmosferą. Natomiast jeżeli chodzi o sparta-
kiady poza Szczecinem, to szczególnie zachowałam w 
pamięci tę w Katowicach, gdzie zdobyłam najwięcej 
medali (cztery – przyp. redakcji). Znakomite też były 
imprezy towarzyszące, szczególnie te mniej oficjalne. 

Na pewno wezmę udział w biegu na 1500 metrów, 
w pływaniu na 50 i 100 metrów stylem klasycznym, i 
jeżeli będzie taka możliwość, to w przeciąganiu liny, 
gdyż w zeszłym roku debiutowałam w tej konkurencji 
i mimo mojej słabej wiary w swoje siły, zdobyłyśmy z 
dziewczynami srebrny medal.

Liczę na medale, ale nie chcę o tym mówić – niech 
to pozostanie niespodzianką. [  ]

Łucja Pożoga 
(adwokat):

Jadę na spartakiadę, bo 
wszyscy jadą. Bo jest to 
fajna impreza, taka jest 
tradycja w naszym śro-
dowisku. Ekipa ze Szcze-
cina jest najliczniejsza, 
najmodniejsza, najlep-
sza, najgłośniejsza, naj-
lepiej się bawi, najlepiej 
kibicuje, najwięcej zdo-
bywa medali. 

Udział w zawodach 
sportowych to dla mnie 
ważna sprawa, ale na równi z nimi stawiam imprezy 
towarzyskie. Zresztą te ostatnie to też sport, i to często 
bardziej wyczerpujący niż bieganie po bieżni.

Na spartakiadę jadę już siódmy raz.
Mam zamiar wystartować w tylu konkurencjach, w 

ilu dam radę pogodzić swój udział z programem Spar-
takiady. W tym roku organizatorzy zapowiadają, że nie 
będą uwzględniać żadnych spóźnień. Z tym może być 
trudno, bo ja zawsze z basenu biegłam na tenis ziemny, 
zawsze byłam trochę spóźniona, ale jakoś się udawało. 
Mam nadzieję, ze uda się i tym razem.

Priorytetowe są biegi na 400 i na 1500 metrów oraz 
pływanie. A dodatkowo – to co się da, czyli tenis stoło-
wy, pchnięcie kulą.

Trudno mi powiedzieć ile zdobędę medali. W tym 
roku będzie ich na pewno mniej niż zwykle, ze względu 
na małą liczbę konkurencji pływackich. Będę zadowo-
lona jeśli zdobędę 4-5 medali. [  ]
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Katarzyna Rembacka, OBEP IPN Szczecin

W dniach 31 sierpnia – 3 września 1948 roku w 
Warszawie, rozpoczęły się obrady Plenum Komite-
tu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej. Narada 
związana była przede wszystkim z kwestią dotyczącą 
„odchylenia prawicowego i nacjonalistycznego w kie-
rownictwie partii i sposobach jego przezwyciężania”. 
Dotyczyło to w rzeczywistości walki o władzę wśród 
komunistów. Konflikt rozgrywał się pomiędzy Wła-
dysławem Gomułką, niedawnym sekretarzem gene-
ralnym PPR, a Bolesławem Bierutem „bezpartyjnym” 
prezydentem Polski i nowo mianowanym przywódcą 
partii robotniczej. Rozgrywki personalne toczyły się 
wokół intensywnych prac zmierzających do zjedno-
czenia dwóch największych, legalnie działających 
ugrupowań partyjnych. Z jednej strony była to rela-
tywnie „młoda”, mająca poparcie w Moskwie PPR, z 
drugiej zaś Polska Partia Socjalistyczna, charaktery-
zująca się przedwojennym rodowodem i dużym za-
ufaniem społecznym. Gomułka i Bierut mieli odmien-

ne spojrzenie na przebieg procesu zjednoczeniowego, 
a przede wszystkim na rolę socjalistów w systemie 
monopartyjnym. O tym, że ocena ta była rozbieżna 
świadczą wypowiedzi czołowych komunistów. To-
warzysz „Wiesław” twierdził, że jedna partia może 
powstać wówczas, kiedy pepesowcy zostaną zdystan-
sowani przez peperowców, którzy uzyskają przewagę 
aktywności, rozumu politycznego i popularności. De-
klarował równocześnie, że w sprawie niepodległości 
Polski PPS wykazała więcej realizmu politycznego, 
aniżeli partie komunistyczne (dotyczyło to okresu z 
przed I wojny światowej). Jego adwersarze, na czele 
z Bierutem, stali na stanowisku, że przed Kongresem 
Zjednoczeniowym należy doprowadzić do weryfika-
cji szeregów partyjnych, poprzez wyrzucenie wszyst-
kich prawicowców i „antyjednolitofrontowców” oraz 
zdobycia decydujących wpływów wśród klasy robot-
niczej. Kulminacyjna „czystka” wśród komunistów 
ale przede wszystkim wśród socjalistów nastąpiła po 
plenum sierpniowo – wrześniowym oraz po obradach 
Naczelnej Rady PPS, które toczyły się w dniach 18 
– 22 września 1948 roku. Doprowadziła ona do wyklu-
czenia około 100 tys. członków PPS, brak natomiast 
miarodajnych danych dotyczących PPR, ponieważ 
w trakcie weryfikacji prowadzona była intensywna 
akcja werbunkowa (około 30 tys. osób). Ogólnopolska 
akcja „oczyszczania” szeregów miała swoje odzwier-
ciedlenie na terenie województwa szczecińskiego, 

gdzie, jak pisze Kazimierz Kozłowski, z PPR usunię-
to około 5% stanu osobowego (około 3000 osób), zaś z 
PPS około 16% członków (około 5000 osób). 

Akcja scaleniowa znalazła swoje zakończenie 15 
grudnia 1948 roku, kiedy to w auli Politechniki War-
szawskiej 1008 delegatów PPR i 530 delegatów PPS 
jednogłośnie przyjęło uchwałę o utworzeniu Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wobec powyższe-
go wydawać by się mogło, że „czystki” które miały 
miejsce przed Kongresem Zjednoczeniowym, dopro-
wadziły do wykluczenia z życia politycznego i spo-
łecznego przeciwników procesu zjednoczeniowego. 
Jednak meldunki sytuacyjne Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie z grudnia 
19481, przedstawiają nieco inny obraz. 

Jeszcze 15 grudnia, funkcjonariusze WUBP, infor-
mowali Gabinet Ministra w Warszawie, że studenci 
szczecińskiej Akademii Handlowej (ci o nastawieniu 
prawicowym rzecz jasna) wraz z prezesem Zarządu 

Bratniej Pomocy, wyłączyli radioodbiornik na czas 
nadawania transmisji Kongresu. Przy okazji pojawi-
ły się niezwykle niepokojące spekulacje polityczne 
m.in. o zmianie prezydenta (typowano Józefa Cyran-
kiewicza – przywódcę socjalistów). Z kolei zarówno 
przed jak i po 15 grudnia, na terenie całego wojewódz-
twa, nagminnie zrywane były plakaty propagandowe, 
informujące i przekonujące społeczeństwo o koniecz-
ności przeprowadzenia unifikacji politycznej kraju. 
Incydenty takie miały miejsce m.in. w Gryfinie, Ko-
szalinie, w powiecie kołobrzeskim, szczecineckim 
czy wałeckim. Obywatele ziemi szczecińskiej swoje 
niezadowolenie wyrażali bardzo różnie, co nie zmie-
nia faktu, że każdy z tych gestów wymagał odwagi. 
I tak dyrektor gimnazjum w Czaplinku, na znak pro-
testu pozdejmował portrety Stalina, Lenina i Marksa. 
Warto zauważyć, że sytuacja miała miejsce podczas 
uroczystej akademii zorganizowanej z okazji Kongre-
su Zjednoczeniowego. Dopełnienie jej stanowił mo-
ment kiedy to deklamujące wierszyk dziecko trzyma-
ło w rękach krzyż. Było to dzieło żony wspomnianego 
dyrektora. Ceremonia zakończyła się kłótnią wśród 
uczestników „spektaklu”. Z kolei dyrektor Centrali 
Tekstylnej w Szczecinie, również podczas akademii, 
w czasie której zebrani odśpiewując Międzynarodów-
kę wstali, zachował się prowokacyjnie nie powstając z 
krzesła, założywszy nogę na nogę. Natomiast bezpar-
tyjny młynarz z Ińska, podczas uroczystości opowia-

czyli rzecz o reakcji mieszkańców województwa szczecińskiego 
na Kongres Zjednoczeniowy

„W jedności siła”
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dał dowcipy podczas odczytu referatu, doprowadza-
jąc do śmiechu większą część obecnych na sali. 

Najczęściej w meldunkach funkcjonariuszy urzę-
dów bezpieczeństwa pojawiały się informacje o „szep-
tanej propagandzie” czyli... plotkach. Należy w tym 
miejscu podkreślić, że za głoszenie rzekomo wrogich 
poglądów, nierzadko zasądzano kilkuletnie wyroki 
więzienia, a osoby je wygłaszające, znajdowały się w 
zainteresowaniu służby bezpieczeństwa. Zapisane 
w raportach wiadomości, dotyczyły głównie relacji, 
które miały zapanować po Kongresie, miedzy dotych-
czasowymi socjalistami i komunistami. W jednej, 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, członkowie 
oby ugrupowań teoretycznie byli równi. Jednak pew-
ności tej nie było wśród mieszkańców województwa 
szczecińskiego, którzy przekonywali się nawzajem o 
marginalizowaniu i nieuchronnym „końcu” kariery 
politycznej pepesowców: „Wśród członków PPS na te-
renie powiatu Lipiany krążą pogłoski, że nie wszyscy 
PPS-owcy dostaną legitymację Zjednoczonej Partii”. 
Podkreślano np., że w gazetach pojawiają się fotogra-
fie samych PPR-owców, a PPR będzie miała na rząd 
większy wpływ. Padały również bardziej dramatycz-
ne prognozy. „Spodziewano się, że po Zjednoczeniu 
nastąpią aresztowania i rozpocznie się terror. Wśród 
socjalistów spodziewana była ponowna selekcja. Bez-
partyjnym groziła utrata pracy, mieszkania czy mebli, 
na przejazdy z miasta do miasta mieli otrzymywać 
specjalne przepustki... Owi „bezpartyjni” to przede 
wszystkim wykluczeni w czasie „czystek” byli człon-
kowie PPS. 

Inną grupą pogłosek, przewijającą się w meldun-
kach, były te dotyczące sytuacji ogólnopolitycznej 
i gospodarczej. Mówiono o uzależnieniu Polski od 
ZSRR oraz zakładaniu kołchozów. Wiązało się to z 
nieuchronną, w opinii mieszkańców wsi, wizją gło-
du, odbieraniem majątków oraz walką z prywatną 
inwestycją. Ci, którzy wyrażali takie opinie określani 
byli jako tzw. „bogacze wiejscy” czyli de facto kułacy. 
Zastanawiano się czy podczas Kongresu wprowadzo-
na zostanie uchwała o uczynieniu z Polski 17. repub-
liki ZSRR. Pojęcia „komunizm” i „komunista” miały 
wydźwięk bardzo pejoratywny: „nie ma zaufania do 
komuny, bo w niej jest dużo kłamstwa”; „komuniści to 
bolszewicy”. Towarzyszył mu jednak swoisty fatalizm, 
który celnie wyraził pracownik Działu Rolnictwa i 
Referatu Rolnego bliżej nieokreślonej instytucji:, „w 
Grecji nic nie zrobią, w Hiszpanii Franco trzyma ich 
za mordę dobrze, tylko u nas tak dobrze im [komuni-
stom] się udaje”. 

Sprawozdania pracowników WUBP wskazują na 
kilka grup społecznych, które w szczególności nasta-
wione były antagonistycznie wobec wprowadzania 
systemu monopartyjnego czy szerzej monoorgani-
zacyjnego. Najczęściej przywoływani byli zamożni 
mieszkańcy wsi, posiadający dobrze prosperujące go-
spodarstwa rolne. Przyszłość szybko pokazała, że ich 
niepokoje były w pełni uzasadnione (kolektywizacja 

wsi czy zakładanie Państwowych Gospodarstw Rol-
nych). Kolejnymi, którzy manifestowali swą niechęć 
do ujednolicania życia politycznego i łamania podsta-
wowej zasady demokracji jaką jest pluralizm, byli in-
teligenci. Dyrektor gimnazjum, studenci, uczniowie 
licealni, którzy zrywali plakaty, organista, który pub-
licznie wyrażał swoje opinie na temat akcji scalenio-
wej to tylko nieliczne przykłady. Pozostał jeszcze kler 
– duchowieństwo rzymsko-katolickie, które również 
stanowiło zagrożenie dla propagowania jedynej, obo-
wiązującej ideologii. Podczas konferencji dekanackiej, 
odbywającej się w Złotowie w grudniu 1948 roku, de-
legat kurii biskupiej powiedział: „Przyjechałem z taj-
nym poleceniem od biskupa, ażeby Wam zakomuniko-
wać, iż walka z kościołem rozgorzała na wielką skalę”. 
Pojawiały się również inne, krytyczne wypowiedzi 
związane z odbywającym się Kongresem. Duchowni 
twierdzili, że zjednoczenie Partii nastąpiło wyłącznie 
na życzenie ZSRR i w tej sytuacji ludzie gremialnie i 
często powinni chodzić do kościoła, bo w przyszłości 
chociaż zachcą pójść do kościoła to może być niemoż-
liwym. Aby wyjść naprzeciw potencjalnym zarzutom 
władz partyjnych i państwowych Kuria Apostolska w 
Gorzowie wydała okólnik, (…) ażeby w stosunku do 
dziatwy szkolnej unikać nawet pozorów kary cieles-
nej. Pociągnięcie chłopca dla żartu za ucho, posłuży 
za powód wydalenia księdza ze szkoły.”

Kongres Zjednoczeniowy nie był jednym z wielu 
wydarzeń w trudnej, powojennej historii Polski. Sta-
nowił on punkt końcowy w przejmowaniu władzy 
przez komunistów oraz wprowadzaniu systemu an-
tydemokratycznego. Dlatego funkcjonariusze woje-
wódzkich i powiatowych urzędów bezpieczeństwa 
publicznego tak pilnie informowali swoich przeło-
żonych o najmniejszej nawet krytyce dotyczącej ak-
cji scaleniowej. Była to w zasadzie opozycja werbal-
na, która jednak stanowiła pewien probierz opinii 
i poglądów funkcjonujących wśród społeczeństwa. 
Niestety, wiadomości te nie przyczyniły się do na-
silenia ewentualnej akcji informacyjnej dotyczącej 
pozytywnych stron unifikacji politycznej kraju, były 
natomiast wykorzystywane do bezwzględnej walki 
przeciwko wszystkim potencjalnym przeciwnikom 
komunistów. Co istotne informacje, którymi dyspono-
wali pracownicy UB, pochodziły przede wszystkim, 
od przedstawicieli powiatowych komitetów PPR. Byli 
oni bowiem grupą najbardziej zainteresowaną tym 
aby wszelka opozycja została wyciszona i wyrzucona 
z życia publicznego O tym jaką wagę przywiązywano 
do wypowiedzi i wydarzeń związanych z Kongresem, 
świadczy fakt, że meldunki WUBP w Szczecinie, za-
wsze kończyły się jednym zdaniem: „Poza tym na te-
renie województwa szczecińskiego nic ważnego nie 
zanotowano!”. [  ]

1) Wszystkie cytaty pochodzą z Książki meldunków sytuacyjnych 
do MBP - Warszawa Dyrektor Gabinetu Ministra, Archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, 008/174, t. 1 z 7.



W dniu 9 września 1944 r. pomiędzy 
Polskim Komitetem Wyzwolenia Na-
rodowego (PKWN), a tzw. rządami 
Ukraińskiej oraz Białoruskiej Socjali-
stycznej Republiki Radzieckiej zostały 
zawarte „umowy” na mocy, których 
przeprowadzono przesiedlenia Pola-
ków z terytorium ukraińskiego i biało-
ruskiego do Polski, a ludności pocho-
dzenia ukraińskiego i białoruskiego z 
Polski do Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich (ZSRR). Podob-
ną w treści umowę w dniu 22 września 
1944 r. PKWN zawarł z rządem Litew-
skiej Socjalistycznej Republiki Radzie-
ckiej. Kolejną umową w tej materii było 
porozumienie z dnia 6 lipca 1945 r., 
które Tymczasowy Rząd Jedności Naro-
dowej zawarł z rządem ZSRR. Umowy 
republikańskie oraz umowa z federacją 
sowiecką stanowiły podstawę prawną 
ewakuacji i repatriacji ludności z tery-
toriów tych państw. 

Realizacja umów dotyczących ewa-
kuacji i repatriacji powodowała liczne 
procesy, w których Prokuratoria Gene-
ralna zastępowała Skarb Państwa. Na 
podstawie sprawozdań władz prokura-
torii znajdujących się m.in. w zasobach 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie 
można ustalić, że zasadniczym źródłem 
sporów sądowych była nieudolność 
władz administracyjnych odpowie-
dzialnych za przejmowanie majątków 
osób ewakuowanych z Polski. Zgodnie 
z postanowieniami umów na władzach 
państwowych ciążył m.in. obowiązek 
opisania majątku pozostawionego w 
Polsce. Opisy były często wadliwe, or-
gany administracji nie żądały od osób 
wyjeżdżających z Polski żadnych do-
wodów stwierdzających ich prawa, 
w szczególności prawa własności do 
pozostawionych rzeczy. Skutkiem nie-
frasobliwości administracji były liczne 
powództwa windykacyjne, eksmisyjne 
czy o unieważnienie opisu rzeczy wy-
taczane przez osoby, które rościły sobie 
prawa do pozostawionego majątku. Po-
zywano przede wszystkim Państwowy 
Urząd Repatriacyjny (PUR) oraz repa-

triantów, których PUR osadził na spor-
nych nieruchomościach. 

Dużą grupę spraw prowadzonych 
przez Prokuratorię w ramach agendy 
repatriacyjno-ewakuacyjnej stanowi-
ły postępowania o zniesienie współ-
własności. Źródłem tych spraw były 
okoliczności związane z istnieniem 
współwłasności osoby ewakuowanej 
uzyskanej najczęściej w drodze spadko-
brania. Wnioski o wszczęcie postępo-
wania opierano przede wszystkim na 
twierdzeniach, że osoby ewakuowane z 
Polski przedstawiały do opisu majątek 
większy niż ten, który odziedziczyli. Z 
zasady opisywano cały majątek prze-
milczając fakt odziedziczenia jego czę-
ści przez innych spadkobierców, którzy 
nierzadko władali swoimi udziałami. 
W opiniach Prokuratorii Generalnej w 
tego typu postępowaniach pojawiały 
się dwie zasadnicze trudności. Pierw-
sza związana była z tym, że opis po-
zostawionego majątku nieruchomego 
zawsze oznaczał ten majątek w okre-
ślonej liczbie hektarów, choćby w rze-
czywistości stanowił on tylko idealną 
część współwłasności. Po drugie po-
zostawione nieruchomości rolne były 
przeważnie nieduże, w związku z czym 
na mocy obowiązujących przepisów 
nie podlegały podziałowi w naturze. W 
wielu przypadkach powstawała sytua-
cja, że repatriant uzyskiwał w drodze 
postępowania działowego spłatę pie-
niężną swojego udziału, zamiast ziemi 
i stawał się bezrolny. Stan ten był jed-
nak sprzeczny z umowami repatria-
cyjnymi. Prokuratoria Generalna w 
tego typu sprawach podnosiła zarzut 
niedopuszczalności drogi sądowej. 
Od grudnia 1945 r. zaczęły pojawiać 
się procesy, w których powodowie 
uzasadniali swoje roszczenia do nie-
ruchomości pozostałych po osobach 
ewakuowanych do ZSRR i następnie 
przyznanych repatriantom tym, że 
własność nieruchomości ewakuowa-
ny nabył w drodze darowizny zawar-
tej pod różnymi warunkami, które po 
ich wyjeździe nie zostały dotrzymane 

i w konsekwencji doprowadziły do od-
wołania darowizny. 

Poważnym problemem utrudniają-
cym prowadzenie obrony Skarbu w po-
stępowaniach powstałych na tle umów 
ewakuacyjnych i repatriacyjnych, a tak-
że rozstrzyganie tych spraw przez sądy 
było nie opublikowanie umów w Dzien-
niku Ustaw, czy jakimkolwiek innym 
organie publikacyjnym. Prokuratoria 
Generalna teksty umów otrzymała od 
Głównego Przedstawiciela Rządu RP 
do Spraw Ewakuacji we wrześniu 1945 
r. Sprawa publikacji umów z dnia 9 
września 1944 r. była przedmiotem za-
interesowania Prokuratorii oraz sądów, 
w szczególności sądów grodzkich w 
Białej Podlaskiej i we Włodawie, gdzie 
koncentrowały się sprawy dotyczące 
przeprowadzanej przez organy admini-
stracji ewakuacji i repatriacji. Minister-
stwo Sprawiedliwości w związku z na-
ciskiem sądów, które miały trudności z 
rozpoznawaniem tego typu spraw, pod-
jęło starania zmierzające do ujawnienia 
umów zawartych z Sowietami. Umowy 
te nigdy jednak nie zostały opublikowa-
ne, co powodowało, że postępowania w 
sprawach będących ich przedmiotem 
były niezwykle kontrowersyjne. Ko-
lejną trudnością w prowadzeniu tego 
typu spraw była niedostateczna współ-
praca z Prokuratorią zainteresowanych 
organów administracji terenowej tj. 
Przedstawicieli Rejonowych do Spraw 
Ewakuacji i Inspektorów Osadnictwa 
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego 
oraz brak odpowiedniego materiału do-
wodowego, gdyż dowodami były właś-
ciwie tylko akty opisu. Prokuratoria dla 
usprawnienia czynności i rozwiązywa-
nia pojawiających się trakcie prowadze-
nia spraw ewakuacyjnych problemów 
często korzystała z pomocy Głównego 
Przedstawiciela Rządu RP do Spraw 
Ewakuacji z siedzibą w Lublinie. 

Działalność Prokuratorii Generalnej 
w zakresie spraw ewakuacyjnych zmie-
rzała przede wszystkim w kierunku 
uregulowania stosunków majątkowych 
skomplikowanych licznymi przesiedle-
niami. Jednak za istotny sukces Proku-
ratorii w tej dziedzinie uznano nie jej 
działalność procesową, lecz legislacyj-
ną i doprowadzenie do wydania przez 
Radę Ministrów dekretu z dnia 5 wrześ-
nia 1947 r. o przejściu na własność Pań-
stwa mienia pozostałego po osobach 
przesiedlonych do ZSRR bez żadnego 
odszkodowania. [  ]

Sprawy repatriacyjno – ewakuacyjne  
w praktyce prawnej Prokuratorii Generalnej 
w pierwszych latach po II wojnie światowej

dr Marek Tkaczuk, Katedra Historii Prawa,  
Wydział Prawa i Administracji US
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