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Ty tułem wstępu
Medialnym doniesieniom na temat połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego nie widać końca. Kolejne pomysły Ministerstwa
Sprawiedliwości na unifikację poddawane są wnikliwej analizie przez
obydwa samorządy. W ostatnim czasie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie przedstawił nowy plan. Zgodnie z nim w „nowej” Adwokaturze
znaleźliby miejsce wszyscy dotychczasowi adwokaci i radcowie prawni. Dopuszczalne byłoby zatrudnienie adwokata na podstawie stosunku pracy. Nie wchodząc w szczegóły, Ministerstwo uznało, iż przygotowana koncepcja jest tak dobra, że zyskać musi poparcie obydwu samorządów prawniczych, które DOBROWOLNIE miałaby na koniec procesu łączenia podjąć stosowne, wyrażające zgodę dla przeprowadzanych zmian, uchwały. Zobaczymy.
Właśnie temat unifikacji zawodów prawniczych zdominował kolejny Wieczór z In Gremio. Ponownie mieliśmy okazję gościć w Szczecinie osoby nietuzinkowe. Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu
przyjęli prezesi obydwu samorządów prawniczych oraz reprezentanci Sejmu i Senatu. Jak przebiegała dyskusja i co z niej wynikło, dowiedzą się Państwo na środkowych stronach In Gremio. Warto dodać, iż
VIII Wieczór z IG został po raz pierwszy zorganizowany przez Fundację „Bądźmy In Gremio”.
Tematem wiodącym niniejszego numeru jest jednak resocjalizacja. Artykuł sędziego Arkadiusza Krupy, skarżącego się na bezsilność systemu wobec nieletnich przestępców, dał nam asumpt do bliższego zapoznania się z tematem. Odwiedziliśmy schronisko dla nieletnich, poprosiliśmy sędziego w stanie spoczynku Mariana Szabo o przedstawienie swoich przemyśleń. Czy „resocjalizacja” to puste słowo? Czy może
w obecnych warunkach resocjalizacja, przeprowadzana w ramach
zamkniętych ośrodków (schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, karnych), oznacza jedynie pogłębienie demoralizacji? Autorzy
zamieszczonych artykułów, jak i dyrektor Schroniska dla Nieletnich w
Szczecinie, mają na ten temat rożne zdania. Tym niemniej, wszystkie
głosy zdają się mieć jeden wspólny mianownik. Wobec nieletnich przestępców szybciej winny być orzekane krótkie kary izolacyjne.
W ramach naszego cyklu „Człowiek Roku In Gremio” przedstawiamy kolejne dwie zasłużone dla idei wydawnictwa osoby. Aktywni od
zawsze, adwokat Andrzej Zajda i sędzia Marian Szabo, opowiadają
o swoich prawniczych początkach, wskazują na wartości, które szczególnie prawnikom winny być bliskie.
Rewolucję w otwarciu samorządów prawniczych przeprowadzono kilka lat temu, jeszcze za rządów SLD, gdy parlament postanowił radykalnie poszerzyć możliwości wykonywania wolnych zawodów prawniczych przez młodych adeptów prawa. Już nabory z ostatnich lat,
z uwagi na dużą liczbę przyjętych aplikantów, stanowiły przełom. Jak
w takim razie nazwać to, co wydarzyło się w tym roku? Na to i inne
pytania redakcji In Gremio odpowiedzi udzielają dziekani samorządu adwokackiego i radcowskiego, a także prezes Rady Izby Notarialnej w Szczecinie.
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Ballada o Januszku
czyli słów kilka o wpływie sądu na proces demoralizacji nieletnich i młodocianych
Zapewne niejeden (szczególnie starszy wiekiem) Czytelnik pamięta ów wstrząsający serial, w którym tytułowy Januszek już od dziecięcia dość niesfornie podchodził do zasad prawa, a i do swej własnej matki, okładając
ją niemiłosiernie przy wszelkiej sposobności. Nie rzecz
jednak w fantazjach filmowych scenarzystów, lecz w
tym, że podobni filmowemu protoplaście Januszkowie
wciąż egzystują w rzeczywistości nas otaczającej, a co
więcej – ilość ich nadal wzrasta.
Na początek jednak garść statystyki:
Otóż, jak wynika z najnowszego, bo datowanego na
wrzesień 2009 roku raportu Najwyższej Izby Kontroli, a
opartego na zbadaniu 23 placówek dla nieletnich, około 58 procent nieletnich umieszczonych w kontrolowanych placówkach powraca na drogę konfliktu z prawem. Tymczasem w odniesieniu do pełnoletnich sprawców przestępstw odsetek ten wynosi około 40 procent.
Co więcej pobyt w takiej placówce (w dobrych warunkach socjalno – bytowych) jest drogi (z budżetu państwa
wydano na funkcjonowanie placówek) 90,2 mln zł w
2007 r. oraz 101 mln zł w 2009 r.
Raport NIK dotyczy wyłącznie sprawców najbardziej
drastycznych przypadków czynów karalnych nieletnich,
wymagających ich izolacji. Pomija natomiast całkowicie rzesze sprawców czynów mniej spektakularnych,
co do których nie zapadły rozstrzygnięcia o umieszczeniu w placówkach wychowawczych (względnie poprawczych), lecz których zachowania dotykają częstokroć o
wiele większe grono pokrzywdzonych. Chodzi tu przede

rys. Arkadiusz Krupa (Sędzia Sądu Rejonowego w Goleniowie)

wszystkim o wszelkiego rodzaju przejawy agresji szkolnej wobec uczniów i nauczycieli, kradzieże, kradzieże z
włamaniem, rozboje i wybryki chuligańskie - w tym także związane z imprezami sportowymi. A liczba tych wybryków wciąż jeśli nie wzrasta, to na pewno utrzymuje
się na bardzo wysokim poziomie. Jak bowiem wynika z
danych statystycznych Komendy Głównej Policji w skali kraju w 2008 roku czyny karalne nieletnich zamknęły
się liczbą 74.219 – przy 72.476 w roku 2007. Jest to ewidentny wzrost, tym większy, że w 2008 roku stwierdzono spadek przestępczości w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie zaznaczył się wzrost przypadków
łamania prawa na terenie placówek oświatowych i wychowawczych - w 2008 roku stwierdzono w nich ogółem
23.175 przestępstw (w globalnym ujęciu, bez wyszczególniania czynów karalnych), tj. o 950 więcej niż w roku
2007 (22.225 przestępstw w 2007 r.), w tym na terenie:
szkół podstawowych i gimnazjów 19.443 przestępstwa
(17.471 w 2007r.), szkół średnich i zawodowych 2.612
przestępstw (3.364 w 2007 r.), internatów i burs szkolnych 1.120 przestępstw (1.390 w 2007 r.)
W oparciu o powyższe dane trudno oprzeć się wrażeniu, iż stosowanie nawet najsurowszych środków wobec nieletnich nie dość, że jest kosztowne, to na dodatek wysoce nieskuteczne. Z drugiej strony wzrost poziomu demoralizacji pośród uczniów dowodzi upadku autorytetu szkoły i dotychczasowego modelu wychowawczego. Czy jednak jest to przyczyna jedyna? Czy być może
w ramach obowiązującego modelu postępowania wobec
nieletnich i karnego także i sądy nie utwierdzają negatywnych postaw wśród nieletnich.
Każdy prawnik zna doskonale pojęcie lex imperfecta, a więc „prawo niedoskonałe”. W ujęciu karnistycznym będą to głównie regulacje pozbawione sankcji w
ogóle, lub z sankcją ograniczoną – a więc o ograniczonej
mocy oddziaływania. Do regulacji takich w mym głębokim przekonaniu zalicza się m.in. ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 roku. Wprawdzie przewiduje ona możliwość wdrażania wobec nieletnich, którzy popełnili czyn karalny (wykazują przejawy demoralizacji) środków wychowawczych, jednakże są one częstokroć nader niewystarczające i niewspółmierne do skali
demoralizacji sprawców. Nadzór odpowiedzialny rodziców, kuratora, nawet prace na cele społeczne – wszystko to ma szansę odniesienia skutku w stosunku do osób,
które prawo naruszyły akcydentalnie, lub mają wsparcie
środowiskowe pozwalające na przyswajanie prawidłowych wzorców postępowania. Co więcej nawet orzekanie takich środków nie wiąże się z realnym wpływem na
zachowanie nieletniego – w żadnym bowiem razie uchylanie się od nałożonych obowiązków nie wiąże się z negatywnymi dlań konsekwencjami, no może poza kolejnym spotkaniem z tym umoralniającym facetem (kobietą) prawiącą komunały o właściwym postępowaniu. Unikanie kontaktu z kuratorem, uchylanie się od obowiąz-
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ku szkolnego, nie realizowanie obowiązku wykonania
prac na cel społeczny jako takie pozbawione są sankcji, mogą zaś wiązać się wyłącznie z ewentualną kolejną sprawą o demoralizację.
Oczywiście Sąd ma teoretycznie możliwość sięgnięcia po środki nawet o charakterze izolacyjnym.
Lecz każdy z sędziów orzekających w tego rodzaju
sprawach ma świadomość (nawet bez znajomości raportu NIK), iż częstokroć skorzystanie z tej możliwości i umieszczenie w placówce wychowawczej wiązać
się będzie ze zdynamizowaniem procesu demoralizacji pod wpływem silnego negatywnego oddziaływania
grupy rówieśniczej. Nawet bowiem gdy Sąd, powodowany zamiarem izolowania szczególnie zdemoralizowanego nieletniego, zadecyduje o umieszczeniu go w
placówce wychowawczej, poprzedzić musi to badanie
tegoż w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno Konsultacyjnym. Badanie, na które oczekuje się średnio kilka miesięcy i oczekując na które co do zasady nieletni
przebywa na wolności. Co więcej przebywać może on
na wolności także i po uprawomocnieniu się takiej decyzji - oczekiwanie bowiem na miejsce w ośrodku wychowawczym także zajmuje sporo czasu, sięgającego
nawet roku (a czasami i dwóch lat). Czasu, który spożytkowany może zostać na popełniania kolejnych czynów karalnych, co do których zwykle postępowanie
będzie umarzane z uwagi na już orzeczony wcześniej
środek i niecelowość dublowania tegoż.
Przekroczenie przez nieletniego Rubikonu, tj. osiągnięcia wieku 17 lat, bynajmniej tylko pozornie zmienia jego sytuację. Objęcie odpowiedzialnością „dla dorosłych” skutkuje zwykle niedostrzeganiem przez Sąd
(prokuratora) wcześniejszych przejawów demoralizacji. Wymierzane kary, zwykle z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, obarczone grzywną i dozorem kuratora, dla tego rodzaju osobników jawią się
być dowodem na kolejne potraktowanie go jako nieletniego. Już jednak kolejny wyrok (łatwy w tych okolicznościach do przewidzenia) opiewający na karę izolacyjną i zarządzenie kary orzeczonej uprzednio z warunkowym zawieszeniem jej wykonania często wpychają tak młodą osobę w otchłań zakładu karnego, i
to na wiele lat. Bez praktycznie żadnych szans na resocjalizację, ale za to generując ogromne koszta tak
finansowe jak i społeczne. A być może orzeczona za
pierwszym razem krótkotrwała kara izolacyjna stałaby się dla sprawcy swoistą „terapią szokową” skłaniającą do refleksji nad własnym postępowaniem – a
z uwagi na okoliczności i czas osadzenia - nie przyczyniając się jednocześnie do pogłębiania procesu demoralizacji.
Daleki jestem od próby sugerowania konkretnych
postulatów zmian w prawodawstwie, choć niewątpliwie postępowanie w sprawach nieletnich jawi się być
co najmniej mocno archaicznym i wymaga szybkiej
nowelizacji. Sądzę jednak, iż niezależnie od uregulowań normatywnych tylko konsekwencja ze strony sądów jak i podmiotów współdziałających ma szansę
odwrócenia procesu wzrostu poziomu demoralizacji
pośród nieletnich, jak też i młodocianych sprawców
przestępstw – co do których proces resocjalizacji ma
jeszcze cień szansy na powodzenie. [ ]

Piotr Dobrołowicz, In Gremio: Jak Pana ośrodek jest
przygotowany organizacyjnie i technicznie do tego, by
wychowywać, resocjalizować nieletnich chłopców?
Paweł Radziszewicz: Przede wszystkim zatrudniamy
odpowiednich ludzi, którzy mają kwalifikacje do tego,
by zajmować się osobami niedostosowanymi społecznie.
Wszyscy pracownicy schroniska mają ukończoną resocjalizację lub ewentualnie są w trakcie studiów z resocjalizacji. Druga sprawa to oczywiście środki techniczne,
które posiadamy, czyli przede wszystkim zabezpieczenie
obiektu przed ewentualną ucieczką. Istotne jest także to,
by chłopcy tu osadzeni czuli się bezpiecznie, żeby między nimi nie dochodziło do niepotrzebnych spięć, kłótni,
a także, by oni sami nie stwarzali zagrożenia dla zatrudnionych tu pracowników.
P.D.: Ilu obecnie ma Pan w Schronisku podopiecznych?
P.R.: Mamy obecnie 42 chłopców. Wolnych jest jeszcze
11 łóżek, co oznacza, iż gotowi jesteśmy przyjąć od razu
każdą osobę skierowaną do nas przez sąd.
P.D.: Co dokładnie może Pan „zaproponować” nieletniemu przestępcy, który tutaj trafia?
P.R.: Chce podkreślić, że jako schronisko jesteśmy na początku procesu resocjalizacji, ledwie rozpoczynamy go.
Schronisko dla nieletnich przede wszystkim diagnozuje.
Jest tu specjalistyczny zespół, który składa się z psychologa, pedagoga, psychiatry, lekarza i wychowawcy. Dokonujemy więc diagnozy takiego chłopca, oceniamy na
ile jego niedostosowanie społeczne jest już posunięte, co
można z nim jeszcze zrobić, do jakiego stopnia posunięta
jest demoralizacja. Zastanawiamy się, jakimi środkami i
metodami możemy osiągnąć to, żeby wrócił do domu, do
rodziny i tam nie sprawiał problemów.
P.D.: Co jeszcze może zaoferować schronisko?

Problemem jest nuda
z Pawłem Radziszewiczem, dyrektorem Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie
rozmawia Piotr Dobrołowicz
P.R.: W schronisku działają kółka zainteresowań. Pracownicy pedagogiczni usiłują zarazić naszych wychowanków jakąś działalnością, wyćwiczyć pewne umiejętności, które mogą w przyszłości dać im pracę. Jest kółko komputerowe, kółko teatralne, akwarystyczne, kółko
majsterkowicza. Tu trafiają chłopcy, którzy nigdy w życiu nie mieli śrubokręta w ręku! Każdy mężczyzna, który
uczy się tego typu umiejętności, później ma szansę zdobyć jakąś pracę, choćby tapetować czy malować mieszkania. Jedną z głównych przyczyn problemów wychowawczych jest po prostu nuda. I trzeba tym chłopakom przedstawić jak najbardziej szeroki wachlarz różnego rodzaju
działań, takich, które spowodują, że swój czas wolny wykorzystają w sposób akceptowany przez społeczeństwo,
robiąc coś pożytecznego, a przynajmniej nieuciążliwego
dla innych. Czy będą grali w piłkę, czy będą uczyli się
obsługiwać komputer, malować ściany, czy nawet zajmować rybkami, to zawsze jest resocjalizacja. Ostatnie chociażby zajęcie pokazuje, na czym polega opieka – to rozwija wyższe uczucia. I o to przecież chodzi.

P.D.: Obecne regulacje prawne uważa Pan za wystarczające, czy może należałoby coś zmienić?

P.D.: Czy stosowane metody, o których Pan mówi, są
skuteczne?

P.R.: Myślę, że to jest już pytanie, które należy kierować do sędziów, którzy czasami, powtarzam czasami,
są zbyt liberalni, zbyt pobłażliwi. Ci chłopcy powinni być wcześniej zatrzymywani, wtedy, kiedy ten proces demoralizacji nie zaszedł jeszcze za daleko, kiedy można nad nimi jeszcze popracować, przekonać
do czegoś pozytywnego, uratować. Poza tym uważam,
że ci zatwardziali, najbardziej zdemoralizowani nie
powinni trafiać do zakładów poprawczych, gdzie źle
wpływają na swoich rówieśników, ale od razu do więzień dla nieletnich.

P.R.: Tak. Są skuteczne, choć bardzo często trzeba na
to poświęcić znacznie więcej czasu. Stosunkowo krótki
okres spędzony przez tego chłopca w schronisku zwykle
do tego nie wystarcza. Mimo wszystko, jest za mało czasu, żeby objąć go typowym, długotrwałym działaniem
wychowawczo – resocjalizacyjnym.
P.D.: Czy grupa 40-50 chłopców, z których każdy ma
problemy z prawem, to miejsce, w którym można skutecznie podejmować proces resocjalizacji? Wydaje się,
że pobyt w takich warunkach może przyczynić się do
pogłębienia, a nie zatrzymania demoralizacji.
P.R.: Oczywiście istnieje takie zagrożenie. Natomiast nasze oddziaływanie jest tak ukierunkowane, by te zagrożenie jak najbardziej zminimalizować. Staramy się do
tych chłopców dotrzeć poprzez oddziaływanie szkolne, czyli naukę własną. Chłopcy ci z reguły mają bardzo duże zaległości szkolne, czasami nawet 3 – 4 letnie.
Brak wykształcenia to jedna z przyczyn powstawania zachowań pozaprawnych. Stworzyliśmy warsztaty, tak by
chłopcy mogli się nauczyć jakiegoś zawodu, aby po wyjściu od nas mogli funkcjonować w społeczeństwie bez
popełniania czynów karalnych.

P.R.: System według mnie jest dobrze skonstruowany
i mówienie o tym, że resocjalizacja w Polsce jest na niskim poziomie, jest głęboko niesprawiedliwe. Uważam,
że inne kraje mogłyby od nas się uczyć. U nas ten system działa poprawnie, choć oczywiście istnieje i zawsze istnieć będzie problem z chłopcami, którzy kategorycznie odrzucają resocjalizację, którzy nie chcą się
jej poddać, i którym imponuje działanie destrukcyjne.
Idealnie nigdy nie będzie.
P.D.: Czy ci chłopcy nie trafiają jednak do Pana schroniska zbyt późno, gdy na wszelkie terapie i resocjalizacje
jest już za późno?
P.R.: Tak niestety jest bardzo często.
P.D.: Można coś z tym zrobić?

P.D.: Nie ma możliwości rozdzielenia ich w samym
schronisku lub zakładzie poprawczym?
P.R.: Niestety nie ma, choć oczywiście są zakłady poprawcze dla chłopców wyjątkowo trudnych, czyli o
wzmożonym nadzorze, ale myślę, że brakuje jeszcze jednego ogniwa. Jeżeli chłopiec w tym zakładzie wzmożonego nadzoru również nie chce w żaden sposób poddać się resocjalizacji, powinien po prostu trafiać do więzień dla nieletnich, tam, gdzie jest miejsce dla osób, które nie chcą poddać się żadnemu procesowi – ani socjalizacji, ani resocjalizacji, i odrzucają wszystkie nasze działania. [ ]
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| Marian Szabo, sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku

Jest ta resocjalizacja, czy jej nie ma?
Poproszono mnie o sformułowanie kilku uwag na temat resocjalizacji w zakładach karnych na podstawie
tych doświadczeń, które zdobyłem jako sędzia penitencjarny.
Jeśli przyjąć najbardziej krańcowe założenie, że kara
jest wyłącznie odwetem i represją, to zawsze pojawi się
wątpliwość: czy mimo to czas, przez jaki skazany pozostaje w zakładzie karnym, nie jest niezbędną do wykorzystania okazją do podjęcia względem niego określonych oddziaływań? I tylko nie budzące wątpliwości
dowody, wskazujące na bezskuteczność takich oddziaływań, dawałyby podstawę do ich zaniechania. Takich
dowodów jednak nie ma.
Pomyślmy o więzieniach wczesnych lat pięćdziesiątych. Podległe resortowi bezpieczeństwa, realizujące ideę wypierania wroga klasowego oraz walki z przestępczością rozumianą nie jako zjawisko społeczne, ale
jako wrzód na zdrowym ciele społeczeństwa zdążającego do socjalizmu. Czy to była resocjalizacja? W żadnym wypadku!
Ale wyobraźmy sobie, że w jakimś ówczesnym więzieniu „ludzki” wychowawca konsekwentnie prowadzi
rozmowy ze swoimi podopiecznymi przekonując, że
należy zerwać z postawą poczucia krzywdy i odrzucenia, pomyśleć o przyszłym życiu, stworzeniu rodziny,
z którą będzie można przeżywać radość z tego, co się
uzyska własnym staraniem i pracą. Czy to jest resocjalizacja? Nie, bo resocjalizacja to całokształt, poczynając od rozwiązań prawnych, ogólnych i szczegółowych
tworzących warunki do działalności resocjalizacyjnej.
Przy czym te rozwiązania prawne to nie oaza na pustyni lecz propozycje mocno osadzone w poglądach i mentalności społecznej.
Oto przykład: zakłady karne są przepełnione, w wielu z nich polikwidowano świetlice i pomieszczenia do
zajęć dydaktyczno-sportowych. Powstał „Program pozyskania 17 tysięcy miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006 – 2009” . W jego ramach m.in. wytypowano 16 nieruchomości zbędnych
dla wojska, policji i samorządów lokalnych, celem przejęcia ich na potrzeby więziennictwa. W szeregu przypadków lokalne władze i mieszkańcy ostro sprzeciwili się temu.
Kolejny warunek to dostosowanie więzień pod
względem architektury i wyposażenia do działalności
resocjalizacyjnej. Wreszcie, odpowiednia baza zróżni-
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cowanych miejsc pracy, należycie rozbudowana sieć
szkół i zakładów kształcenia zawodowego.
Wykonywanie kary, oparte na zasadzie indywidualizacji, nie byłoby możliwe bez opracowania i wdrożenia zasad klasyfikacji skazanych, to jest podziale ich na
możliwie najbardziej jednorodne grupy z uwzględnieniem kryteriów istotnych z punktu widzenia zapobiegania wzajemnej demoralizacji i tworzenia możliwości twórczego (resocjalizacyjnego) oddziaływania na te
grupy. A także bez wyodrębnienia zróżnicowanych typów zakładów karnych oraz rygorów odbywania kary.
Bez tego ostatniego warunku resocjalizacja musiałaby
pozostać statyczna. Spełnienie go zapewnia jej dynamikę rozumianą jako różnicowanie warunków odbywania kary na zasadzie progresji skazanemu, który poddaje się oddziaływaniom resocjalizacyjnym.
Niezwykle istotnym warunkiem jest właściwy dobór personelu więziennego, prawidłowo przygotowanego zawodowo i zmotywowanego do wykonywania tego
rodzaju pracy.
Jesteśmy krajem o sporej tradycji w tym zakresie.
Na naszym obszarze już w drugiej połowie XVIII w.
istniały więzienia realizujące założenia postępowych
idei Oświecenia. Mieliśmy wielu znakomitych teoretyków i praktyków. Wśród nich należy wymienić chociażby Fryderyka Skarbka, który brał udział w pierwszym
międzynarodowym kongresie więziennym w 1846 r. we
Frankfurcie.
W okresie przedwojennym praktyka penitencjarna
była na zupełnie niezłym poziomie. Jeżeli jej skuteczność mierzyć wielkością powrotności do przestępstwa
u osób karanych, to w 1937 r. odsetek ten wynosi 30,6%
i był znacznie bliższy najniższemu wówczas w Kanadzie (28,4 %) niż najwyższemu w Austrii (54,5%).
Już w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych miałem okazję uczestniczyć w tej działalności w ramach sądowego nadzoru nad wykonywaniem kary.
Nie miałem przekonania do typowych form działalności, np. do wizytacji zakładów karnych. Zamiast całościowej oceny wszystkich dziedzin ich pracy, wolałem
wybrać określony odcinek, ale jednocześnie przebadać
go we wszystkich jednostkach penitencjarnych i w całościowym opracowaniu przedstawić dokonane ustalenia celem wymiany doświadczeń. Badałem w ten sposób zatrudnienie skazanych, pracę penitencjarną oddziału więziennego, funkcjonowanie więziennej opieki
zdrowotnej, ale także pociągało mnie zbadanie skuteczności tych oddziaływań. Kilkakrotnie przeprowadzi-

łem badania nad funkcjonowaniem skazanych na wolności po uprzednim zebraniu danych co do ich charakterystyki oraz przebiegu resocjalizacji. Ze zdziwieniem
i dużym zainteresowaniem personel wychowawczy zakładów karnych przyjął wyniki badań dotyczących zatrudnienia skazanych na wolności. Okazało się, że 49 %
skazanych w ogóle nie zgłasza się do pracy załatwionej
im w czasie odbywania kary. Ci zaś, co ją podjęli szybko
ją zmieniają bądź porzucają. Jedynie nieliczni stabilizują się w danym zakładzie pracy, ale dotyczy to na ogół
innej pracy niż załatwionej przez zakład karny.
Przy badaniu skuteczności nadzoru ochronnego oraz
trafności prognozy penitencjarnej stawianej u końca
kary, na potrzeby spraw o ewentualną zamianę ośrodka przystosowania społecznego na nadzór ochronny
(instytucje dziś już nie występujące w prawie) stwierdziłem, że na wolności znacznie gorzej funkcjonują ci,
których administracje więzienne oceniały pozytywnie i
wnosiły o dokonanie tej zamiany, niż osoby przez nich
nie popierane. Okazało się, że administracje więzienne opierają swe prognozy na wzorowym zachowaniu i
sumiennej pracy, co w gruncie rzeczy jest ustawowym
obowiązkiem więźnia, a nadto wynika z umiejętności
świadomego organizowania sobie bezkonfliktowego
przebiegu kary. A to nie jest bynajmniej ani przejawem
ani rezultatem resocjalizacji.
Było to podstawą zwrócenia uwagi na spłycenie kryteriów resocjalizacji oraz na konieczność zainspirowania więźnia do przygotowania sobie życia na wolności
(odnowienia więzi rodzinnych, uzupełnienia wykształcenia, zdobycia zawodu, załatwienia pracy).
Zaskoczeniem było też stwierdzenie, iż wbrew istniejącemu stereotypowi, na wolności lepiej funkcjonowali skazani z przedziału wiekowego 21 - 30 lat niż z
przedziału 41 - 50. Oznaczało to, że energia i żywotność
mające źródło w młodszym wieku wywierają większy
wpływ na stabilizację wolnościową niż na powrót do
przestępstwa. Katalizatorem stawało się oparcie w rodzinie, którą częściej posiada się będąc w wieku 21 - 30
lat, zaś najrzadziej w wieku zbliżonym do 50 lat.
W innych badaniach przebiegu życia skazanego po
wyjściu na wolność (dwukrotnie powtórzonych na dość
dużych grupach) starałem się ustalić czy istnieją czynniki, które faktycznie opóźniają powrót do przestępstwa. Okazało się, że wykształcenie, zdobycie zawodu,
realna możliwość podjęcia na wolności pracy - to czynniki, które nie odgrywają większej roli w istotnym wydłużeniu czasu pobytu na wolności. Natomiast życie w

warunkach rodziny przedłużało ten okres statystycznie
o 167,5 %. Konstatacja ta stała się podstawą do uznania za istotne kryterium utrzymywania przez więźnia
właściwych kontaktów z rodziną, ale jednocześnie do
inspirowania go do podjęcia tych kontaktów w drodze
najróżnorodniejszych działań np. organizowania Dnia
Dziecka w zakładzie karnym, uroczystych spotkań z żonami (konkubinami) z okazji Dnia Kobiet, udzielania
przepustek na uroczystości rodzinne, a także w celu
podtrzymywania więzi rodzinnych.
Przedmiotem mojego nadzoru była oczywiście także
szara codzienność zakładu karnego (wykorzystywanie
materiałów osobopoznawczych z postępowania przygotowawczego i rozpoznawczego, dogłębność i profesjonalność rozmów wstępnych, inicjowanie badań psychologiczno - penitencjarnych i psychiatrycznych, formułowanie planów oddziaływania wychowawczego, prowadzenie zapisów obserwacyjnych, sporządzanie okresowych ocen postępów resocjalizacji itp.).
Obserwując zawodowo na przestrzeni ponad 32 lat
działalność jednostek penitencjarnych, a w szczególności doskonalenie tej działalności w sferze normatywnej
oraz praktycznej, przekonany jestem, iż możliwe jest
spowodowanie wychowawczego oddziaływania kary
oraz, że nasz system penitencjarny został w tym celu
zaprogramowany.
O resocjalizacji można mówić, gdy ma się na myśli
wyłącznie system, a nie żaden z jakichkolwiek jego elementów np. wychowawcę zakładu karnego. Jaką bowiem alternatywę może stanowić wychowawca wobec
licznej rzeszy dawnych, obecnych i przyszłych towarzyszy więźnia, demoralizujących go zarówno w zakładzie
karnym jak i na wolności.
Z jednej więc strony, tak pomyślany- jak przedstawiono wyżej - system, a z drugiej ów więzień, który na wolności pozostawiony samemu sobie zda egzamin resocjalizacyjny tylko wówczas, gdy to, co mu się proponowało
w zakładzie karnym on zaakceptował i przyswoił.
W gruncie rzeczy można więc resocjalizację sprowadzić do dwu wzajemnie uzupełniających się działań: przedstawiania propozycji i motywowania do ich
przyjęcia. A potem więzień wychodzi na wolność, nie
jakąś abstrakcyjną lecz dokładnie tę, w której rozpoczął się proces jego demoralizacji. I to, co na niej spotka
może mu oczywiście wydać się bardziej atrakcyjne niż
nawet zinternalizowane zasady postępowania.
Z największą uwagą przeczytałem słowa Pana Sędziego Krupy [artykuł zamieszczony w tym numerze IG
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– przyp. red.] Będę je nazywał przesłaniem. Ta niezwykle lakoniczna diagnoza poraża swoją rzetelnością i prawdziwością. Do słusznych uwag o niemocy resocjalizacyjnej zakładów dla nieletnich, zgodnie
z prawdą, dołączył on równie słuszne rozważania o
tym, jak działalność sądowa poszerza ten obszar niemocy i zaniedbania. Oczekiwanie na umieszczenie w
zakładzie dla nieletnich to okazja do popełnienia kolejnych czynów karalnych z finałem umorzenia postępowania z uwagi na orzeczony wcześniej środek.
Pierwsze skazanie młodocianego jako osoby dorosłej
to warunkowe zawieszenie wykonania kary, któremu
często towarzyszy poczucie bezkarności. Następne to
skazanie bez zawieszenia z uwzględnieniem bezskuteczności dotychczasowych oddziaływań z towarzyszącym mu zarządzeniem wykonania kary poprzednio warunkowo zawieszonej - wpychające często skazanego na wiele lat do zakładu karnego.
Wołanie Pana Sędziego Krupy o jakąś krótkoterminową karę izolacyjną, będącą dla młodego człowieka „terapią szokową”, powinniśmy potraktować jako ważne przesłanie. W krytykowanym bowiem systemie kara nie realizuje postulatu szybkiej i
sprawnej reakcji, lecz jest czymś w rodzaju odłożonej
(znacznie) w czasie, a następnie podwojonej sankcji.
Konsekwencją tego jest przesunięcie oddziaływań resocjalizacyjnych na czas, gdy demoralizacja sprawcy
znacznie się utrwali. Potrzeba zastosowania przemyślanych i skutecznych działań wychowawczych od
najwcześniejszego okresu demoralizacji sprawcy wynika także z faktu większej odporności młodocianych
na takie oddziaływanie oraz większej dla nich atrakcyjności podkultury więziennej.
W okresie mojej pracy wchodzili do zakładów karnych przedstawiciele wielu kościołów i wyznań z różnymi formami posługi i pomocy. Obserwowałem, że
stabilizowali swój pobyt raczej w zakładach dla recydywistów. Więzień, który odbywa karę po raz pierwszy, żyje jeszcze w świecie wartości wykształconych
przez jego środowisko, a następnie ugruntowanych
przez pobyt w zakładzie karnym. Dopiero, gdy stanie
się recydywistą, pojawia się u niego refleksja i próby
zmiany. Właśnie wtedy staje się bardziej podatny na
stawiane mu propozycje, w tym także oddziaływanie
duszpasterskie.
Wspomniana wcześniej atrakcyjność podkultury więziennej wymaga rozważenia w jeszcze jednym
aspekcie. Zygmunt Bauman (Globalizacja. Warszawa
2000) pisze, że kultura więzienna posiada zdolność reprodukcji właściwą każdej kulturze. Ludzie, którzy zostali inkulturowani przez kulturę więzienną, po wyjściu na wolność reprodukują ją w świecie zewnętrznym tym skuteczniej, im bardziej trafiają na sprzyjające tej reprodukcji obszary biedy i zaniedbania.
Myśląc o młodocianych demoralizowanych (także
przez niedoskonałość pracy zakładów dla nieletnich i
sądów) należy mieć na uwadze nie tylko ich samych,
ale także te rzesze innych młodocianych, których swą
postawą i przykładem mogą demoralizować. [ ]

W bieżącym numerze naszego pisma kończymy prezentację kandydatów do tegorocznej edycji plebiscytu
Człowiek Roku „In Gremio” 2009.
Sens wyróżniania najlepszych spośród nas został potwierdzony w ciągu tego roku. Byliśmy w nim świadkami powstania fundacji charytatywnej prawników szczecińskich i prezentacji wielu odważnych ocen i koncepcji, między innymi na łamach naszego pisma i na wieczorach „In Gremio”.

Grzegorz Szacoń, In Gremio: Jaka była Pana droga zawodowa i jak trafił Pan do adwokatury?
Andrzej Zajda: W roku 1970 skończyłem Wydział Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską napisałem u profesora Górskiego z zakresu prawa morskiego. Ze względu na istniejące ówcześnie
tzw. nakazy pracy, zostałem skierowany do Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf”.
Pracowałem tam w dziale ubezpieczeń i awarii. Kiedy
nie było etatu w dziale prawnym odszedłem stamtąd na
uczelnię – na Akademię Rolniczą. Zajmowałem się filozofią prawa. A potem poszedłem na aplikację sądową. Po
niej rozpocząłem pracę w prokuraturze wojskowej. W sądzie nie było wówczas etatów. Kilka lat później zauważyłem, że kwestie polityczne mogą spowodować, że prokuratura może być użyta do takich celów. W roku 1980 napisałem raport o zwolnienie. We wrześniu 1981 roku zostałem wpisany na listę adwokatów, a w listopadzie trafiłem
do zespołu adwokackiego w Świnoujściu. Przyjęto mnie
niezwykle ciepło i do dziś z Państwem Edwardem i Janiną Rozwałka łączą mnie serdeczne więzi. W tym zespole
byłem do czerwca 1984 roku, a następnie przeszedłem do
zespołu adwokackiego numer 2 w Szczecinie. Tam przepracowałem do czasu transformacji zawodu w kancelarie
indywidualne w 1989 roku. Od dziesięciu lat prowadzę
swoją kancelarię. W 1988 roku jako młody adwokat zostałem wybrany do Okręgowej Rady Adwokackiej. Byłem
rzecznikiem dyscyplinarnym, skarbnikiem, członkiem zespołu wizytacyjnego – a od dwóch kadencji jestem wicedziekanem Rady. Kilka lat temu zacząłem zajęcia z aplikantami z zakresu prawa karnego materialnego. Przewodniczę również komisjom na egzaminy adwokackie.
G.S.: Jaka jest według Pana filozofia, czy powiedzmy
nieco uroczyściej: posłannictwo wykonywania zawodu
adwokata?
A.Z.: Jest to zawód wymagający olbrzymiej wiedzy i przygotowania. Adwokat jest człowiekiem obeznanym z każdą dziedziną życia. Liczy się kontakt z ludźmi, którzy wielokroć wymagają po prostu wysłuchania. Trzeba mieć także odwagę powiedzenia, że pewnych rzeczy się nie wie
i wówczas pokierować klienta do osoby, która może mu
pomóc. To ma być także zawód, który ma służyć i błędne jest jedyne myślenie, zwłaszcza aspirujących do tego
zawodu, że ma on prowadzić jedynie do zarobienia pie-

„In Gremio” 2009
Gremius 2009 zostanie wręczony w uznaniu kreatywności i otwartości na problemy naszych środowisk oraz
problemy funkcjonowania prawa i prawników w społeczeństwie. Finał plebiscytu planujemy na początek 2010
roku, kiedy to wręczymy tę znaną już statuetkę kandydatowi wskazanemu w głosowaniu przez Kapitułę nagrody.
W jej skład wchodzą niezmiennie członkowie Rady Programowej In Gremio: Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - Tadeusz Julian Haczkiewicz, Prezes Wojewódz-

kiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie – Zygmunt
Chorzępa, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Szczecinie – Marian Falco, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie – Andrzej Gozdek i Prezes Rady
Izby Notarialnej w Szczecinie – Leszek Pietrakowski.
Gratulujemy wyróżnienia przedstawionym kandydatom i życzymy powodzenia podczas głosowania Kapituły.
Redakcja In Gremio

Liczy się kontakt z ludźmi
z adwokatem Andrzejem Zajdą, wicedziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie,
kandydatem do nagrody Człowieka Roku „In Gremio” rozmawia Grzegorz Szacoń
niędzy. Na płaszczyźnie wartości wyższych powiem, że budowaliśmy etos adwokatury w okresie stanu wojennego.
Z wielką przyjemnością wracam dziś
do przemówień adwokatów z „procesu
bydgoskiego”. Był to głos, że adwokaci
chcą pomóc w budowaniu praworządności. Potem powoli się to wszystko nieco rozmyło. Myślę, że nie wykorzystaliśmy szansy na określenie właściwego miejsca adwokatury. Byliśmy kiedyś w pierwszej piątce zawodów obdarzanych największym zaufaniem społecznym. Obecnie spadliśmy bardzo w dół, ale sami na ten spadek zapracowaliśmy. Ten zawód wymaga też uczciwości – odwagi powiedzenia czasem klientowi, że sprawa może być przegrana,
że szanse na uniewinnienie są nikłe.
G.S.: W czym, w jakim momencie pracy adwokata można uznać, że spełniają się jego ambicje zawodowe?
A.Z.: To jest kwestia wiedzy, dobrego przygotowania zawodowego, oczytania. Sukcesem nie jest zwycięstwo w
konkretnym procesie, ale możliwość ujawnienia i przekazania swojej wiedzy. Również nie może to być sukces
finansowy, wynikający z danej sprawy. Mój kult dla wiedzy jest efektem doświadczenia domu rodzinnego. Mój
ojciec był żołnierzem Piłsudskiego, a stryj Ministrem
Finansów w delegaturze rządu emigracyjnego na Kraj.
Dzięki jego pracy w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu miałem możność jako dziecko, a później młody
człowiek bywać w kręgu poznańskich profesorów: Alfreda Ochanowicza, Jerzego Zdzitowieckiego i Zygmunta Ziembińskiego. W niedziele zawsze były spotkania towarzyskie w kawiarni w „Bazarze”. Mogłem ich słuchać,
patrzeć na ich postacie i postawy. To spowodowało takie
właśnie spojrzenie na kwestię tego, co może być w rzeczywistym, ludzkim wymiarze sukcesem.
G.S.: Ostatni egzamin na aplikację adwokacką spowodował bezprecedensową sytuację naboru na pierwszy rok
ponad 70-ciu aplikantów. Czy jest to sytuacja właściwa i

czy nie ma Pan przeczucia, że zaistnieje zagrożenie dla
jakości szkolenia, jego efektów, a przede wszystkim zachowania właściwych standardów etycznych przez przyszłych młodych kolegów?
A.Z.: Obawiam się, aby ta ilość aplikantów nie spowodowała, że kiedy nawet trafią już oni do kancelarii nie będą mieli szans wynosić dobrych wzorców. Jest we mnie niepokój
o wyrobienie dobrych nawyków, a powodem jest choćby
banalny przykład poszukiwania patronów przez maila, bez
osobistego kontaktu z przyszłym patronem. Aplikant musi
mieć czas, aby się przygotować do egzaminu i do pracy.
A w bieżącym szkoleniu i pracy patron musi omówić sprawę z aplikantem, musi nauczyć go podstawowych sposobów funkcjonowania w tym zawodzie. Jest to zbiór ogromnych problemów. Wielu z aplikantów będzie chciało pracować i wystąpi o zgodę na takie dodatkowe zajęcie. Kiedy zatem aplikant będzie uczył się rzemiosła zawodowego? Niedopuszczalna jest nauka na zasadzie „kompletów”, czy referatów zadawanych aplikantom. Mamy obowiązek utrzymać jakość szkolenia, bo jesteśmy bardzo dobrym ośrodkiem szkoleniowym. W tym celu trzeba będzie posługiwać
się także wykładowcami „z zewnątrz”.
G.S.: Plan połączenia zawodu adwokata i radcy prawnego jest ostatnio jednym ze sztandarowych projektów Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy mógłby Pan, niezależnie od poglądu na to założenie, wymienić choć kilka jego
pozytywów?
A.Z.: W pierwszym rzędzie współczuję przyszłemu dziekanowi i Radzie Adwokackiej, bo jeśli utrzyma się ten sposób naboru, to staną się oni etatowymi urzędnikami samorządu adwokackiego - tyle spraw będzie do załatwienia.
Dla mnie podstawowym pytaniem jest to, jak planowane
połączenie zawodów wykonać? Pomiędzy tymi zawodami nadal istnieją zasadnicze różnice – na przykład w zatrudnieniu na etatach, w reżimie postępowań dyscyplinarnych, czy w przedmiocie swobody reklamy. Jest oczywiste, że choćby w sposobie szkolenia aplikantów zwyciężą
rozwiązania najtańsze, czego nie mogę zaakceptować. [ ]
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W swoim życiu

sporo zawdzięczam przypadkowi
z Marianem Szabo, sędzią Sądu Okręgowego w Szczecinie w stanie spoczynku,
kandydatem do nagrody Człowieka Roku „In Gremio” rozmawia Piotr Dobrołowicz

Piotr Dobrołowicz, In Gremio: Jakie były Pana początki prawnicze? Dlaczego zdecydował się Pan na
studia prawnicze?
Marian Szabo: Uważałem, że studia prawnicze najbardziej otworzą mi głowę, najpełniej ukształtują. Nie myślałem wtedy absolutnie o jakimkolwiek
zawodzie prawniczym. W swoim życiu sporo zawdzięczam przypadkowi. Na studiach byłem dosyć
ruchliwym studentem. Dowiedziałem się, że jest jeden profesor, który nie miał seminarzystów od dziesięciu lat. Poszedłem więc do niego. Chodziło o historię prawa, w której od razu się rozmiłowałem.
Już na początku czwartego roku miałem już napisaną i przyjętą pracę magisterską. Dotyczyła ona ingerencji sejmu w sprawy wymiaru sprawiedliwości w XVIII wieku poprzez sądy sejmowe. Zrobiłem
to na tyle inteligentnie, że profesor zaproponował
mi asystenturę na Uniwersytecie Toruńskim. I ten
przypadek: na piątym roku poznałem dziewczynę,
która była ze Szczecina, i którą dzisiaj, po 46 latach
małżeństwa, ciągle przedstawiam jako „moja była
narzeczona”. Stało się inaczej niż myślał mój profesor, przyjechałem do Szczecina. Najbliżej dworca
był sąd, i tam właśnie trafiłem – jak się okazało, do
końca mojej praktyki zawodowej.
P.D.: Dlaczego zawód sędziego? Nie był Pan zainteresowany adwokaturą, prokuraturą?
M.S.: W tamtych czasach wydawało mi się, że to
nie powinna być prokuratura. Była ona w pewnej
mierze sterowana politycznie. Adwokatura – być
może się myliłem – wydawała mi się zbyt szczelna,
zamknięta. Widziałem się natomiast w sądzie, który dawał wiele możliwości. Miałem przyjemność
pracować z ludźmi, którzy wywodzili się jeszcze
z przedwojennej, dobrej tradycji sądowej. Jeden z
nich powiedział, że mam powycierać wszystkie sądowe kąty. Wziąłem to sobie do serca i oprócz spraw
nieletnich i pracowniczych sądziłem absolutnie we
wszystkich wydziałach i wszystkie rodzaje spraw.
P.D.: A wydział karny?
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M.S.: Karnistą byłem tylko przez pierwszych sześć
miesięcy, potem okazało się, że sąd winien zwrócić
baczniejszą uwagę na sprawy egzekucyjne. W ten

sposób zostałem sędzią egzekucyjnym w sądzie cywilnym. Po kolejnych kilku latach zostałem wizytatorem Sądu Wojewódzkiego w sprawach związanych z postępowaniem cywilnym wykonawczym
i nadzorem nad komornikami, by w końcu, na początku 1970 r., trafić do nowoutworzonego wydziału nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym. W składzie tego wydziału był wizytator
od sądowego postępowania wykonawczego w sprawach cywilnych. Z uwagi na dotychczasową pracę
zostałem skierowany tam automatycznie. Przewodniczącym tego wydziału był sędzia Sawa, karnista,
który w pierwszych dniach listopada 1971 r. zginął
na drodze do Nowogardu, jadąc na posiedzenie do
tamtejszego zakładu karnego I znowu, na skutek
przypadku, kiedy Prezes mi zaproponował, żebym
został sędzią penitencjarnym, bo się trochę już na
tym znałem. Nie myślałem wówczas jeszcze, że to
będzie moje ostatnie miejsce pracy. Ale tak już zostało.
P.D.: Tam odnalazł Pan swoje powołanie?
M.S.: Muszę przyznać szczerze, że traktowałem tę
pracę jako tymczasową, czego najlepszym dowodem było to, że przez kolejnych 9 lat orzekałem w
Cywilnym Wydziale Odwoławczym, w II instancji
cywilnej. Ostatecznie jednak wciągnęły mnie badania systemu penitencjarnego, o czym szerzej napisałem w swoim artykule [zamieszczonym w tym numerze IG – przyp. red.].
P.D.: Co było istotne dla Pana w pracy zawodowej –
misja społeczna, realizacja własnych ambicji, coś
innego?
M.S.: Nie łączyłbym wykonywanego przeze mnie
zawodu z żadną misją ani realizacją własnych ambicji. Moje doświadczenia były trochę inne. Przede
wszystkim ważna była satysfakcja. Moim obowiązkiem było opanowanie przepisów, ich zrozumienie i właściwe zastosowanie. Potem, niejako zwrotną pocztą, otrzymywałem satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Uważam, że sędzia nie może dobrze
znać sprawy, musi ją znać bardzo dobrze. Tylko takie podejście do zawodu gwarantuje, że sędzia będzie dobrze czuł się na sali rozpraw i wyda prawidłowy wyrok. Ta uwaga odnosi się zresztą do in-

nych zawodów. A propos innych zawodów prawniczych, to muszę dodać, że prowadząc sprawy karne,
zawsze lepiej się czułem, gdy na sali był i prokurator i obrońca. Mogłem na nich liczyć, na ich wiedzę.
Dzięki nim ryzyko popełnienia błędu podczas wyrokowania było mniejsze.
P.D.: Sędzia pracuje w sądzie. Tylko w sądzie?
M.S.: Zawsze uważałem, że człowiek powinien
wyjść z tego sądu i gdzieś w tej społeczności, przynajmniej lokalnej, dodatkowo uczestniczyć. Sam
pełniłem różne funkcje. W tamtym czasie sędziowie uczestniczyli w życiu politycznym, więc udzielałem się … w partii uznanej za marginalną, takiej,
która nie zmuszała do przyjęcia pewnych sztywnych dogmatów, a mianowicie w ZSL. Przez wiele lat byłem też prezesem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, dyrektorem Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, która po pewnym czasie przekształciła się w Okręgową Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
P.D.: A Państwowa Komisja Wyborcza?

M.S.: Właśnie. Przez 14 lat byłem też komisarzem
wyborczym. A wracając do pytania o pracę poza
sądem, w swoim życiu miałem okazję przyjrzeć
się wielu sędziom. Ci, zwłaszcza ze starszego ode
mnie pokolenia, wywodzący się z czasów przedwojennych, ograniczali swoje zewnętrzne kontakty uznając, że sędzia powinien być tylko sędzią, tylko tym się zajmować i nie robić niczego innego, bo
to by przeszkadzało, a wręcz narażało na posądzenie o brak obiektywizmu. To były dla mnie w dużym stopniu postacie karykaturalne. Stanowiło to
dla mnie ostrzeżenie, że należy tego nie tylko unikać, ale wprost przeciwnie – wychodzić do społeczeństwa, badać reakcje społeczne. Czasami zresztą dało się to odczuć nawet na sali sądowej. Nigdy nie zapomnę, gdy w stanie wojennym sądziliśmy organizatora i kierownika strajków w jednym
przedsiębiorstwie szczecińskim. Prokurator zażądał 7,5 roku więzienia dla tego człowieka. Przez
salę przeszedł jęk. Jeden, jakby wyuczony, zorganizowany jęk. Warto było, siedząc na miejscu sędziego, usłyszeć, jak ludzie oceniają tą sprawę. Sprawa
była dla mnie i trudna, i łatwa. Trudna była dlatego,
że ten człowiek się przyznał. Nazywał się Jurczyk.
Przyznał się absolutnie do wszystkiego, to znaczy
do tego, że zorganizował ten strajk, że nim kierował, ale robił to w poczuciu potrzeby wykonania
dobrze swojej pracy. Zorganizował wszystko – dyżury, żeby nikt obcy nie wdarł się na teren strajku,
żeby nikt nie zniszczył maszyn, żeby nieprzerwanie utrzymywać je w stanie ruchu tam, gdzie było to
konieczne. Wykonywał tę pracę bardzo dobrze, ale
jednocześnie się przyznał - co do winy nie było najmniejszej wątpliwości. Daliśmy mu najniższy wymiar kary.
P.D.: Co Pan radzi młodym prawnikom, którzy dopiero rozpoczynają swoją praktykę, o czym powinni pamiętać, na co zwrócić uwagę?
M.S.: Wykonywanie każdego z zawodów prawniczych może dać wiele satysfakcji, człowiek może
otrzymać bardzo budujące dowody uznania. Warto
dla takich chwil rzetelnie pracować. Jeśli na czymś
nie należy oszczędzać, to przede wszystkim na czasie, który się poświęca na przygotowanie do spraw,
do problematyki prawnej, z którą się styka. To zawsze procentuje. [ ]
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Rewolucji w samorządach prawniczych ciąg dalszy
Atrakcyjność samorządów prawniczych wśród absolwentów prawa potwierdził tegoroczny nabór na
aplikacje.
Jeśli jeszcze do dnia 19 września 2009 r. były w Polsce osoby, które twierdziły, że korporacje prawnicze są
zamknięte dla młodych osób, to po ogłoszeniu wyników
egzaminów konkursowych na aplikacje, powinny jak
najszybciej zmienić zdanie. Tysiące osób, które uzyskały prawo do wpisania się na poszczególne aplikacje,
już za 3-4 lata (po zakończeniu aplikacji) nieuchronnie
dokończą dzieła pełnego „urynkowienia” usług prawniczych (co oznacza w tym przypadku przewagę podaży nad popytem).
W samym Szczecinie egzamin konkursowy na aplikację adwokacką przebrnęło 77 osób, na radcowską 163, na notarialną – 57. To wyniki dotychczas niespotykane.
Redakcja In Gremio zadała w tej sytuacji dziekanom samorządów adwokackiego i radcowskiego oraz
prezesowi samorządu notarialnego następujące pytania:

Adwokat Andrzej Gozdek,

dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Szczecinie
1. Tegoroczne wyniki egzaminu na aplikację adwokacką i to zarówno w naszej Izbie, jak i w skali kraju zaskoczyły mnie. Jako adwokat i dziekan
ORA nie jestem, niestety, zadowolony z tak dużej liczby osób, które w wyniku pomyślnie zdanego egzaminu mają prawo do wpisu na listę aplikantów adwokackich (do chwili obecnej wniosków o wpis wpłynęło 72), a
to z przyczyn, o których mowa niżej. Jednak zadowolenie
czy jego brak nie zwalnia od obowiązku działania w zaistniałych warunkach.
2. Byłem członkiem państwowej komisji egzaminacyjnej tegorocznego egzaminu na aplikację adwokacką w
okręgu szczecińskim. Z tego względu uważam, iż uprawnioną jest moja ocena przebiegu tego sprawdzianu.
Pytania egzaminacyjne (testy) przygotowane przez powołaną przez Ministra Sprawiedliwości do tego celu komisję, oceniam jako łatwe, a ustalony limit prawidłowych odpowiedzi uprawniający do zaliczenia jako zdanego egzaminu zbyt niski. Skutkiem tego pomyślnie egzamin zdała
duża liczba kandydatów na aplikację adwokacką, co oczywiście nie oznacza, iż uczynili to najlepsi absolwenci studiów prawniczych, tj. tacy których chcielibyśmy widzieć w
gronie aplikantów.
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3. Dla Izby poważnym problemem będzie przeszkolenie tak znacznej liczby aplikantów. Problemem tym większym, że aktualnie, ze szkodą dla aplikantów, ale i z uciążliwością dla ORA, nowelizacją ustawy prawo o adwokaturze zrezygnowano z dotychczasowych praktyk aplikantów
pierwszego roku w sądach i prokuraturach.
Problemem będzie nie tylko fizyczne pomieszczenie
tak dużej grupy aplikantów pierwszego roku w jednej sali
dla odbycia szkoleń organizowanych przez ORA, ale także pozyskanie stosownej dla tak dużej grupy odpowiedniej

1. Czy wyniki egzaminu na aplikację to dla Pana zaskoczenie? Czy jest Pan zadowolony z tego, że taka liczba
osób dostała się na aplikację?
2. Jak ocenia Pan poziom pytań przygotowanych w
Warszawie – czy był odpowiedni?
3. Czy wyszkolenie takiej liczby osób będzie stanowić
problem dla Izby?
4. Jak Izba poradzi sobie z patronatem dla aplikantów?
5. Czy patronat to przeżytek? Czy można dobrze wyszkolić aplikanta bez udziału wykwalifikowanego patrona?
6. Inne uwagi
Poniżej prezentujemy odpowiedzi.
Piotr Dobrołowicz, In Gremio

liczby wykładowców i egzaminatorów (kolokwia), osób
przygotowujących tematy prac i sprawdzianów, obsługa
administracyjno-biurowa itp.
4. Mam nadzieję, że Izba, którą przecież póki co w
większości stanowią adwokaci, poradzi sobie z patronatem dla nowoprzyjętych aplikantów. Obecnie nie ma możliwości odbywania aplikacji adwokackiej bez opieki patrona. Dziekan ORA ma obowiązek wyznaczenia patronów spośród adwokatów danej izby. Pożądanym byłoby,
a jest to zgodne z obowiązującymi przepisami, by dziekan
kierował aplikanta do adwokata-patrona w wyniku porozumienia się zainteresowanych.
Z ostrożności i dla jasności sytuacji muszę jednak
stwierdzić, że w przypadku braku wystarczającej liczby
patronów ustanowionych w powyższy sposób dziekan
musi wyznaczyć adwokata do pełnienia funkcji patrona.
Odmowa podporządkowania się takiej decyzji dziekana
stanowi delikt dyscyplinarny.
5. Nie uważam, że patronat to przeżytek. To w kancelarii
patrona aplikant ma sobie przyswoić arkana tego zawodu.
Przecież szkolenie aplikantów to nie tylko wykłady, seminaria, zastępstwa adwokata na rozprawach, ale to także nauka zachowań i umiejętności praktycznych, takich choćby
jak rozmowy z klientami, negocjacje pozasądowe, poznanie techniki przesłuchania świadków umiejętność prowadzenia argumentacji i polemiki sądowej oraz poprawnego
układania relacji ze środowiskiem – w sumie cała filozofia
tego zaszczytnego zawodu, a może wręcz powołania. Być
może, że czas zweryfikuje praktykę szkolenia aplikantów
adwokackich, ale z całą pewnością nie w kierunku zanegowania podstawowego celu aplikacji jakim jest przygotowanie aplikantów do wykonywania tego zawodu,
6. Uważam, że zmiany wprowadzone do ustawy prawo o adwokaturze w 2005 r., a w konsekwencji do przepisów wykonawczych spowodowały więcej szkody niż pożytku. Pozytyw tych zmian to szerszy dostęp na aplikację

i do adwokatury. Negatywy zaś to niebezpieczeństwo zaniżenia poziomu przygotowania zawodowego w procesie
szkolenia aplikantów, brak gwarancji zarobkowania aplikantów w czasie trwania aplikacji z jednoczesnym obowiązkiem ponoszenia przez nich kosztów szkolenia. Patron bowiem może, ale nie musi zawrzeć z aplikantem
umowy o pracę, a więc nie musi również płacić aplikantowi za czynności, które realnie podczas aplikacji na rzecz
tego patrona wykonuje. Wprawdzie w sytuacjach, które
ocenione zostaną jako wyjątkowe, aplikant za zgodą patrona pozytywnie zaopiniowaną przez kierownika szkolenia i podjętą na tej podstawie decyzją dziekana może podjąć (ale w wymiarze nie przekraczającym ½ etatu i z wyłączeniem własnej działalności gospodarczej) zatrudnienie
poza kancelarią patrona, ale zatrudnienie takie oczywiście
nie może kolidować z prawidłowym przebiegiem aplikacji.
Z powyższego wynika, że twierdzenie, iż szerokie otwarcie się adwokatury dla kandydatów na aplikację adwokacką, a poprzez nią do zawodu adwokata to korzyść dla społeczeństwa, bo łatwiejszym i tańszym będzie dostęp do usług
adwokackich, to iluzja, żeby nie powiedzieć hipokryzja.
Wspomnieć też należy, że tak szerokie otwarcie do aplikacji i zawodu adwokata musi mieć też w przyszłości wpływ
(już widać tego symptomy) na egzystencję osób ten zawód
wykonujących. Odgórne, polityczne reformowanie systemu pomocy prawnej w tym i adwokatury nie powiedzie się
bez jednoczesnego reformowania studiów prawniczych i
rozeznania rynku pracy dla absolwentów tych studiów. [ ]

Notariusz Leszek Pietrakowski,
Prezes Rady Izby Notarialnej
w Szczecinie

1. Nie jest zaskoczeniem, mając
na uwadze niski stopień trudności egzaminu na aplikację notarialną. Trudno mówić o zadowoleniu, mając na uwadze liczbę aplikantów z lat poprzednich, tj. 20 i 21,
a tym samym praktycznie brak możliwości zapewnienia notariuszy patronów dla aplikantów.
2. Poziom niski, nie odpowiadający wysokiej randze zawodu notariusza.
3. Będzie stanowiło wielki, wręcz nie do rozwiązania problem.
4. Nie wiemy.
5. W przypadku aplikacji notarialnej wydaje się to
być raczej niemożliwe. Należy jednak zastanowić się
rzeczywiście nad nową formułą patronatu, bo dotychczasowa - przy takiej ilości aplikantów - zupełnie się
wyczerpała.
6. ----

[ ]

Radca prawny Marian Falco,
dziekan Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Szczecinie

1. Wiedziałem, że zda dużo więcej
kandydatów niż w uprzednich latach.
Zmniejszyły się wymagania (kryterium: 100 punktów
na 150 pytań). Wiedziałem też, że Ministerstwo Sprawiedliwości zaleca komisji układającej pytania testowe,
aby poziom ich był „łatwy”.
Nie oceniam tej sprawy w kategoriach zadowolenia. Problemem jest czy Rady OIRP są przygotowane
do organizowania aplikacji radcowskiej dla tylu osób.
Egzaminy, nie tylko na aplikacje, ale też radcowskie są
w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości. Szkolenie aplikantów pozostało w izbach radcowskich. Ani politycy
ani urzędnicy ministerialni, ani członkowie stowarzyszeń „młodych prawników” nie zastanawiali się nad koniecznością zapewnienia aplikantowi nauki praktycznej, a nie tylko wiedzy teoretycznej, patronatem i innymi ważnymi dla wykształcenia radcy prawnego problemami. Nasza Izba zmierzy się z problemem. Myślę, że
zrobimy dużo, ale nie jest możliwe, aby aplikacja przebiegała tak jak dotychczas.
2. Z faktu, iż tegoroczny test okazał się łatwy, wynika, że poziom pytań został ustawiony na poziomie niższym niż w latach poprzednich.
3. Przy założeniu, iż trzeba będzie realizować program aplikacji według dotychczasowych zasad, należy oświadczyć, iż nie jest możliwe zapewnienie dotychczasowego poziomu aplikacji. Koniecznym jest
dokonanie zmian w programie aplikacji. Dlatego w
projektowanym programie aplikacji nauka praktycznego sporządzania opinii prawnych, pism procesowych (cywilnych, karnych, w postępowaniu sądowo
administracyjnym), w tym apelacji i kasacji, będzie
musiała być realizowana poprzez szkolenia, warsztaty itp. Przyjęliśmy założenie, że w trakcie odbywania aplikacji patron powinien zapewnić aplikantowi uczestniczenie wraz z radcą prawnym lub z jego
upoważnienia w co najmniej 9-ciu rozprawach sądowych/administracyjnych.
Dotychczasowa aplikacja stawiała na indywidualny
rozwój aplikanta. To się niestety zmieni. Szkolenie jednorazowo prawie 300 aplikantów, w Izbie zrzeszającej
niewielu ponad 600 radców prawnych, nie może nie powodować problemu.
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4. Szczerze mówiąc, nie wiem. OIRP w Szczecinie
zrzesza 627 radców, w tym emerytów niepracujących
jest 101, a pracujących 95. Teoretycznie wykonujących
zawód stale jest 526 osób, ale w tej ilości jest jeszcze

95 emerytów, którzy bardzo często zawód wykonują w
zmniejszonym wymiarze. Jeżeli przyjmiemy, że 89 radców wykonuje zawód jedynie na podstawie umowy o
pracę, a 184 jedynie w formie kancelarii, natomiast w
obu formach 106 radców, to oznacza, że teoretycznie
około 380 radców prawnych może przyjąć patronat nad
aplikantem. Nie można pominąć faktu, że w tej ilości
mieszczą się kancelarie jednoosobowe, emeryci, którzy
nie są w stanie prowadzić aplikanta, bo prace wykonują
dorywczo albo w niepełnym zakresie, a nadto około 50
radców prawnych posiadających staż niższy niż 4 lata,
co nie pozwala na powierzenie im patronatu Nie można
też zapominać o tym, że już mamy w Izbie 124 aplikantów, którzy posiadają patronów. Tak więc problem jest.
Obecnie kandydaci na aplikantów radcowskich sami
szukają patronów. Tym, którzy nie znajdą, będzie musiała pomóc Rada.
5. Część aplikantów, którzy będą zatrudniani w kancelariach będą nadal szkoleni przez patrona. Większość
aplikantów będzie musiała z konieczności mieć związek z patronem luźniejszy. W rezultacie ich praktyczne umiejętności będą mniejsze. Jednakże kształcenie
jednorazowo większej liczby aplikantów ponad możliwości danej izby jest prostą tego konsekwencją. Zrozumiałym jest, że nie każdy radca prawny może podjąć
się patronatu nad kilkoma aplikantami.. Patronat dotąd
miał inną rolę, niż ta jaka się z konieczności ukształtuje w przyszłości. Nadchodzący model uprzywilejuje
tych aplikantów, którzy będą mieli pracę stałą u patrona, bo ich aplikacja będzie zbliżona do dotychczasowej.
W innych przypadkach, aplikanci będą mogli liczyć na
pomoc patrona w omówieniu problemu, częściowych
praktykach w kancelarii czy na rozprawach w ilości minimalnej, wymaganej programem.
6. Zmiany w aplikacji nie dotyczą tylko patronatu.
Od rocznika 2010 nie obowiązuje praktyka w sądach.
Nowi aplikanci nie będą mieć praktyki w dotychczasowym wymiarze i sposobie realizacji nie tylko w
kancelariach, ale również w sądach, prokuraturze.
Praktyczne zapoznanie się z ze sposobem funkcjonowania sądów powszechnych i prokuratury (art. 32
ust. 3a ustawy o radcach prawnych) ma być w zamierzeniach Krajowej Rady Radców Prawnych realizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.
Porozumienie w tym względzie w naszej korporacji ma
zawrzeć Prezes KRRP z Dyrektorem KSSiP. Konieczne
będą ćwiczenia praktyczne w trakcie roku szkoleniowego.
Na zakończenie chcę powiedzieć, witamy serdecznie aplikantów I roku aplikacji radcowskiej (2010 roku).
Postaramy się wspólnie włączyć Was w życie zawodowe aplikantów, a później radców prawnych. [ ]

| Grzegorz Szacoń, sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie

Krzywe lustro ministra Czumy
Odejście ze stanowiska Ministra Sprawiedliwości Andrzeja Czumy środowisko prawnicze przyjęło z ulgą. Nie
chcę wskazywać na opisywane w prasie zarzuty ze sfery „wielkiej” polityki, ani na zarzuty dotyczące spraw
osobistych byłego ministra. Chciałbym jednak przypomnieć te przejawy jego aktywności, które były postrzeganiem i opisywaniem rzeczywistości jak wypatrzonej w
krzywym lustrze. Jedna z takich refleksji ministra stała
się przecież ostatnim akordem jego pracy na tym stanowisku. Ważne jest też podsumowanie dzieła reformy sądownictwa, albowiem i ono zasługuje na miano odbitej
w krzywym zwierciadle.
Szczecińskim sędziom minister Andrzej Czuma dał
wykład o niezawisłości. Na spotkaniu z okazji otwarcia
nowego sądu wiosną 2009 roku na pytanie jakie obowiązki nakłada na niego Konstytucja, by zapewnić godny poziom wynagrodzenia sędziów, minister przypomniał sędziom o zasadzie niezawisłości. Można było poczuć swoisty surrealizm sytuacji, kiedy przedstawiciel
władzy politycznej, a zatem tej, która na co dzień poszukuje i zawiera kompromisy również na płaszczyźnie zasad etycznych, z przekonaniem poucza o najistotniejszym dla sędziów pryncypium ich służby.
Kilka miesięcy później objaw „zamazanego” spojrzenia na mechanizmy wymiaru sprawiedliwości i praworządność pojawił się w wypowiedzi ministra o ukaraniu
sędziów za decyzję procesową, podjętą w majestacie procedury przez jeden z sądów. Wypowiedź ta, tak sprzeczna
przecież ze szczecińskim „wykładem” o niezawisłości, kończyła się oczekiwaniem ze strony ministra, że sąd wyższej
instancji zmieni tę nieakceptowaną przez niego decyzję.
Finałem tego opisywania rzeczywistości jak z krzywego zwierciadła było słynne „uniewinnienie” przez ministra jego partyjnych kolegów od odpowiedzialności w
aferze hazardowej. Prawniczy świat zaczął niedowie-

W dniu 23 października 2009 r. w Teatrze Polskim odbył się VIII Wieczór z In Gremio, którego gośćmi byli
przedstawiciele Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej
oraz reprezentanci prawniczych samorządów zawodowych.
Dyskusja toczyła się pod hasłem „Razem czy osobno - adwokaci, radcowie, doradcy, aplikanci...”. Żadna
z wymienionych grup prawniczych nie pałała chęcią
połączenia się z drugą co nie przeszkadzało, że wieczór był udany (szersza relacja obok).
W trakcie spotkania przeprowadzono kwestę na potrzeby Fundacji. Zebrano 980 zł, za co dziękujemy.

rzać, że nawet w figurze retorycznej człowiek sprawujący funkcję Ministra Sprawiedliwości daje przekaz opinii
publicznej, że to do niego należy osądzanie i uniewinnianie. Świadomość życia w takiej rzeczywistości prawnej
byłaby cokolwiek uciążliwa nawet dla tych, którzy nie
cierpią katuszy z powodu „falandyzacji” prawa i innych
podobnych zabiegów na praworządności.
Minister Andrzej Czuma przejdzie także do historii
jako minister koncepcji reformy wymiaru sprawiedliwości – bez koncepcji. Ogłoszone w kwietniu 2009 roku
zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych poddały ją imperatywowi oszczędzania i zadekretowania nad
wszystkim co jest możliwe urzędniczej kontroli. Miało
to zostać osiągnięte m.in. przez likwidację sądów grodzkich, łączenie wydziałów cywilnych i rodzinnych oraz
stworzenie prymatu „menadżerskich” decyzji dyrektorów sądów nad prezesami. Owszem, idea oszczędności i
wszechobecnej kontroli nadaje się do usprawnienia pracy rządowego ośrodka wczasowego, ale jako sztandarowa wytyczna dla reformy wymiaru sprawiedliwości zaczyna być wprost groźna. I tak, zamiast otworzyć nowy
rozdział, którym byłoby scalenie myśli wszystkich środowisk prawniczych, w celu napisania nowoczesnej ustawy o ustroju sądów powszechnych, w ministerialnej machinie legislacyjnej skonstruowano „racjonalizatorskie”
mechanizmy kontroli, oszczędzania i kolekcjonowania
statystyk.
Zmiana na stanowisku Ministra Sprawiedliwości
była pożądana. Lekcja jaka wynika z pracy ministra Andrzeja Czumy jest czytelna: mniej niekontrolowanej politycznej gadaniny - więcej kontaktu z praktykami, z tymi,
którzy swoim dorobkiem i służbą uzasadniają funkcjonowanie ministerialnego aparatu. Sylwetka nowego Ministra Sprawiedliwości może napawać przekonaniem, że
ta lekcja nie zostanie zmarnowana. [ ]

W dniu 28 października 2008 r. Zarząd Fundacji podjął decyzję o zakupie dwóch zestawów przeciwodleżynowych do tworzącej się sali leczenia przeciwodleżynowego w hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie. W skład zestawu wchodzą łóżka i materace wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. W czasie Wieczoru z In Gremio informowaliśmy o takiej pomocy charytatywnej fundacji.
Nadal oczekujemy na wsparcie finansowe fundacji.
Prosimy o realizacje wpłat tych fundatorów, którzy nie
dokonali jeszcze deklarowanych wpłat.
Podajemy numer konta fundacji:
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
Fundacja „Bądźmy In Gremio”
67 1050 1559 1000 0090 6854 1656
Zarząd Fundacji „Bądźmy In Gremio”
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VIII Wieczór z In Gremio

wydarzeniem bez precedensu
Każdy kolejny Wieczór z In Gremio można opisać słowem „wyjątkowy”. Publiczne dyskusje przedstawicieli
szczecińskich środowisk prawniczych i nietuzinkowych
gości spoza tego grona o problemach nie zawsze i nie tylko prawniczych wypełniają raz za razem całą salę Czarnego Kota Rudego w Teatrze Polskim w Szczecinie.
Nie inaczej było tym razem. W dniu 23 października, na zaproszenie Fundacji „Bądźmy In Gremio”, mieliśmy okazję gościć w Szczecinie prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej Joannę Agacką-Indecką, prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Macieja Bobrowicza oraz
członka Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

swych opiniach co do połączenia zawodów. Warto rozmawiać o tym w oderwaniu od argumentów populistycznych, które pozwolą na jak najszersze zdiagnozowanie
możliwości zunifikowania zawodów prawniczych, a jeśli
takie istnieją, to na opracowaniu spójnego modelu połączenia zawodów. Prowadzona dyskusja pozwoli na wykrystalizowanie standardów obu zawodów i da odpowiedź, czy unifikacja jest w ogóle możliwa. Jej zdaniem
w chwili obecnej jest wiele argumentów natury prawnej, które nie pozwalają na proste połączenie obydwu
korporacji. Jednym z nich jest możliwość świadczenia
przez radców prawnych pracy. Według prezes NRA wy-

od lewej: M. Mikołajczyk, M. Bobrowicz, J. Agacka-Indecka, J. Kozdroń
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przy Sejmie RP posła Jerzego Kozdronia. Z uwagi na
zwołane w trybie nagłym posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, nie mógł w spotkaniu wziąć udziału czwarty z zaproszonych gości, przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP senator Piotr Benedykt Zientarski.
Dyskusja przebiegała pod hasłem „Razem czy osobno – adwokaci, radcowie, doradcy, aplikanci…”. Od razu
podkreślenia wymaga, iż dotychczas prezesi korporacji
radcowskiej i adwokackiej nie dyskutowali ze sobą publicznie na temat połączenia obydwu zawodów.
Wieczór rozpoczął i poprowadził mecenas Marek Mikołajczyk, członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Tytułem wstępu naświetlił aktualną sytuację, wskazując m.in.
na ważniejsze tezy podanego w ostatnim czasie do publicznej wiadomości planu prawniczej fuzji, opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, którego zdaniem połączenie obydwu zawodów winno nastąpić do
końca 2011 r. W założeniu Ministerstwa do tego czasu
zawód radcy prawnego przestanie formalnie istnieć, a
nowa adwokatura ma składać się ze wszystkich adwokatów i radców prawnych, przy czym dopuszczalne będzie zatrudnienie adwokata na podstawie stosunku pracy. Liczba rad adwokackich ograniczona zostanie do 11,
a obszar ich działania pokrywać się ma z właściwością
sądów apelacyjnych.
Prezes NRA Joanna Agacka–Indecka w swoim wystąpieniu podkreśliła, iż oba samorządy są podzielone w

konywanie obowiązków pracowniczych zaprzecza idei
wolnej, niezależnej adwokatury i godzi w jej podstawy.
Adwokat winien być niezależny od swojego mocodawcy
– a istota stosunku pracy wyklucza utrzymanie takiej pozycji. Nie wolno w tym kontekście marginalizować wieloletniej tradycji adwokackiej. Wskazała również, że nie
widzi możliwości łączenia bez zgody któregokolwiek z
samorządów.
Nie zgodził się w pełni z tym stanowiskiem prezes
KRRP Maciej Bobrowicz, który zauważył, iż stosunek
zlecenia na wykonywanie usług prawnych w niektórych
przedsiębiorstwach do złudzenia przypomina stosunek
pracy – choć tak się nie nazywa. Zlecenia takie wykonywane są tak przez adwokatów, jak i radców prawnych
– a ich pozycja faktyczna w przedsiębiorstwie klienta
zwykle jedynie z nazwy różni się między sobą. Przypomniał przy tym, iż już dwa lata temu samorząd radcowski dał „zielone światło” na prowadzenie rozmów unifikacyjnych, jednakże do tej pory propozycja ta nie została
przez adwokatów przyjęta. Tym niemniej, prezes KRRP
stwierdził, iż zdaje sobie sprawę z faktu, że w obydwu
korporacjach nie ma wielu entuzjastów łączenia zawodów.
Poseł Jerzy Kozdroń skupił się natomiast na aspiracjach młodych ludzi i dotychczasowym zamknięciu korporacji. Powtarzając znane z wystąpień innych polityków argumenty o konieczności dania szansy ogromnej

Relację z Wieczoru przygotował
Piotr Dobrołowicz, In Gremio

liczbie młodych adeptów prawa, stwierdził, iż jedną z
dróg do polepszenia ich sytuacji jest właśnie połączenie korporacji. Dodał, iż wsparciem dla takiego rozwiązania są nastroje społeczne. To one m.in. dają mandat
parlamentarzystom do forsowania idei połączenia zawodów prawniczych.
W toku dyskusji zgodnie zauważono, iż pomimo istniejących uregulowań prawnych, pozwalających na
swobodne przechodzenie z jednego zawodu do drugiego, przepływ między korporacjami jest mało zauważalny. Zdaniem prezes NRA świadczy to dobitnie o małym
zainteresowaniu radców prawnych unifikacją zawodów.
Być może przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt niemalże
zrównania w ostatnim czasie uprawnień przedstawicieli obydwu samorządów prawniczych. Jedyną znaczącą
różnicą w zakresie udzielanych usług pozostała obecnie
możliwość świadczenia obrony w sprawach karnych. Tą
jednak radcowie nie są zainteresowani. W tej sytuacji nie
dziwi wyraźnie okazywany dystans przedstawicieli obydwu korporacji do forsowanej przez niektórych polityków i Ministerstwo idei łączenia ich na siłę.
Z dalszych wypowiedzi wynikało, iż system świadczenia usług prawnych przez dwie odrębne korporacje nie jest archaiczny i Polska bynajmniej nie odstaje z
tego powodu od reszty Europy. W toku dyskusji nie pozostawiono suchej nitki na twierdzeniu, jakoby korporacje
prawnicze były zamknięte na młodych prawników. Zaprzeczeniem tej, nadal uparcie lansowanej przez polity-

ków i niektóre media tezy, są chociażby wyniki konkursów egzaminacyjnych na aplikację w tym roku. Śmiało
można obecnie zakładać, iż za rok, dwa lata liczba aplikantów może być większa od liczby osób posługujących
się tytułami zawodowymi adwokata czy radcy prawnego. To z kolei oznacza podwojenie w krótkim czasie liczby tak adwokatów, jak i radców prawnych. Czy z pozytywnym skutkiem dla odbiorów usług przez nich oferowanych – tego już nikt z zaproszonych gości nie był pewny.
Podkreślenia wymaga fakt, iż w trakcie Wieczoru prezes KRRP poinformował, że wysłał do NRA zaproszenie do rozmów na temat wspólnego stanowiska wobec
propozycji Ministra Sprawiedliwości Nowa Adwokatura, a Prezes NRA wskazała, iż zaproszenie to otrzymała
i wskazała, że ta propozycja została przyjęta przez nią.
Powinno to ułatwić obydwu samorządom opracowanie
wspólnego wobec Ministerstwa stanowiska, nawet jeśli
będzie ono sprowadzać się do przyjęcia, iż na pewne rozwiązania zgody jednego z samorządów nie będzie.
Ograniczone ramy czasowe VIII Wieczoru z In Gremio nie pozwoliły na rozwinięcie wielu innych, istotnych tematów. Przypuszczać należy, iż w sprawie połączenia obydwu zawodów każdy z gości i uczestników
Wieczoru miał swoje zdanie. Publiczna prezentacja własnych poglądów dana była ledwie kilku osobom, w tym
mecenasowi Włodzimierzowi Łyczywkowi i sędziemu
Maciejowi Strączyńskiemu, w których wystąpieniach zabrakło optymizmu. To nie korporacje, a politycy i wybrani przez nich urzędnicy mają, zdaniem tych osób, decydujący głos w tej rozgrywce.
Gdyby więc ostatecznie poszło źle, to swoje nadzieje
na uchylenie niekorzystnych regulacji pokładać będziemy, jak zwykle, w Trybunale Konstytucyjnym. [ ]

19
od lewej: M. Bobrowicz, J. Agacka-Indecka, J. Kozdroń, M. Mikołajczyk

| Piotr Dobrołowicz, adwokat

Zepchnięci do narożnika –

wrażenia z VIII Wieczoru z In Gremio
Jeszcze dobrych kilka lat temu można było zrozumieć polityczne parcie do połączenia obydwu zawodów. Radcowie mieli znacznie mniejsze uprawnienia.
Spraw, w których występować mogli tylko adwokaci było dużo, co w porównaniu z ich stosunkowo niewielką liczbą, stawiać miało Polskę na szarym końcu
krajów europejskich w rankingu dostępności społeczeństwa do prawnika. Potencjalna grupa wyborców,
jakimi są kończące studia prawnicze wielotysięczne
rzesze studentów (i ich rodziny), stanowiła łakomy kąsek dla wielu polityków. Nic dziwnego, że ruszyła polityczna maszyna do rozmontowania dotychczasowej
struktury samorządów prawniczych, co udało się doprowadzić do końca (?) jeszcze za rządów SLD.
Dzisiaj cała ta polityczno-medialna nagonka o konieczności unifikacji zawodów jawi się jako absurd.
Poseł Jerzy Kozdroń prezentuje pogląd, że takie są nastroje i oczekiwania społeczne. Śmiem twierdzić, iż
wygłaszając takie sądy nie zauważa, iż połączenie zawodów nie ma najmniejszego związku z dostępem do
korporacji prawniczych. One są już bowiem dawno
otwarte. Co więcej, nie ma już do nich drzwi, bo zostały wyrwane przez ustawodawcę wraz ze ścianą, w
której były umocowane. Hulaj dusza, kto chce, może
być prawnikiem z uprawnieniami, czego potwierdzeniem jest chociażby tegoroczny nabór na aplikacje. W
tym kontekście rację mają ci, którzy twierdzą, że dla
„społeczeństwa” i „nastrojów społecznych” obojętne
jest, czy zostaną oni adwokatami, czy radcami prawnymi. Ważne, że będą – i to w dużej liczbie - wykwalifikowanymi prawnikami. I że spadną ceny…
W toku dyskusji zauważalne było merytoryczne,
oparte o rzeczową argumentację prawną, podejście
do tematu połączenia zawodów przez prezesów obydwu korporacji. Przedstawiciel parlamentu nad podnoszonymi przez nich kwestiami nawet się nie pochylał. Sprawiał wrażenie, że kwestie zatrudniania adwokata w ramach stosunku pracy, naruszenia przepisu Konstytucji RP w przypadku próby siłowego połączenia zawodów, stanowią tematy zastępcze, wynajdywane przez samorząd adwokacki po to jedynie, by
storpedować słuszny a priori pomysł unifikacji.
I jest to, myślę, namiastka tego, jak postrzegany jest
ten temat – i jak oceniane są stanowiska samorządów
prawniczych - w Warszawie, na poziomie parlamentu, klubów poselskich, partii politycznych. Niestety.
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Na sali Czarnego Kota Rudego w Teatrze Polskim
byli i adwokaci, i radcowie prawni. Pomimo, że siedzieli przy tych samych stolikach, nie widać było, aby
komukolwiek zależało na zmianie barw, na zunifikowaniu zawodów. Bo tak naprawdę, po co zmuszać ad-

wokatów do wyrzeczenia się swojego zawodowego statusu i pewnego komfortu psychicznego, który zapewnia im uprawnienie do
kategorycznego głoszenia zdania
„nie jestem niczyim pracownikiem, jestem niezależny”. Dlaczego zmuszać do tego radców, którzy chcą mieć zachowaną możliwość świadczenia pracy? Niech mają. Adwokatom nic do tego. Dzisiaj pragnie się jednych i drugich uszczęśliwić, tworząc rzekomo jeden, nowoczesny samorząd. Może i jeden, ale nie jednolity. Bo od
razu mają być w nim podgrupy - tych co będą obrońcami, i tych, którzy mają czas na „dostosowanie się”.
Może i tych, co świadczą pracę, i tych, co jej nie chcą.
Po co ten cały korowód? Przecież tak jest teraz. Dajmy temu spokój i pracujmy sobie w naszych samorządach, odrębnie.
Temat połączenia zawodów jest jednak drugorzędny. Oczywiście, należy o tym rozmawiać, przekonywać do swoich racji. Dobrze byłoby, gdyby obydwa
samorządy wypracowały w tym zakresie wspólne stanowisko. Dzisiaj jednak z innej strony czai się znacznie większe zagrożenie - tak dla adwokatury, jak i radców prawnych, dla całego systemu świadczenia usług
prawnych. To fatalne w skutkach koncepcje utworzenia grupy zawodowej doradców prawnych i wielostopniowych licencji. To ten temat winien jednoczyć
obydwa istniejące samorządy, których priorytetem
powinno stać się zwalczanie tych projektów, tak by
- w projektowanej formie - nie stały się rzeczywistością. Nie trudno o dobry, skuteczny oręż w tej walce
w postaci ogromnej liczby nowoprzyjętych aplikantów. Droga do adwokatury i radcostwa jest obecnie naprawdę prosta. Za kilka lat podwoimy swoje szeregi.
Studenci prawa mają wybór, mają możliwości, nie ma
najmniejszych powodów, by tworzyć trzecią de facto
grupę prawniczą, której forpocztą są pojawiający się
przed sądami w większych miastach (jeszcze nie w
Szczecinie?) naganiacze, wciskający wchodzącym do
nich małe, kolorowe karteczki z ofertą usług „kancelarii prawnej” w każdej sprawie. Chcemy takiej, usankcjonowanej prawnie, konkurencji?
Zostaliśmy zepchnięci do narożnika. My, adwokaci i radcowie. Zamiast skupić się na realnych zagrożeniach dla całego obecnego systemu usług prawnych,
dyskutujemy – przymuszeni przez innych - o połączeniu, rzeczy nikomu z nas do niczego niepotrzebnej.
Dla której nawet populistycznej, atrakcyjnej politycznie argumentacji nie można znaleźć. To przykre. [ ]

Zwiększenie liczby adwokatów
w Polsce i w Niemczech
– konsekwencje
Liczba adwokatów w Polsce na chwilę obecną jest
cały czas niższa niż w Niemczech. W Niemczech
jest obecnie 160.000 adwokatów. W samym Berlinie
jest ich mniej więcej 12.000. Przy liczbie 82.000.000
mieszkańców, jeden adwokat przypada na 512 mieszkańców. Złośliwi uważają, że w Niemczech więcej
adwokatów niż klientów. Mimo to, zauważalny jest
dalszy, choć niewielki wzrost liczby adwokatów w
Niemczech.
Sytuacja inaczej kształtuje się w Polsce. Tutaj
liczba adwokatów przypadająca na mieszkańców
jest jeszcze zdecydowanie niższa, jednakże można
już zaobserwować znaczący wzrost. Należy się spodziewać, że w krótkim czasie liczba adwokatów będzie przypominać statystykę po stronie niemieckiej.
Obecnie jest około 26.000 czynnych zawodowo wykwalifikowanych prawników (adwokatów i radców
prawnych, zarejestrowanych jest około 35.000). Przy
liczbie mieszkańców 38.000.000,00 jeden adwokat
(i radca prawny) przypada na 1.461 mieszkańców.
A zatem liczba prawników obydwu profesji przypadająca na mieszkańców w Polsce jest prawie trzy
razy niższa niż liczba adwokatów w Niemczech. Ale
liczby czasami oszukują.
Porównując oba kraje można zauważyć, że siła nabywcza w Niemczech jest wyższa niż w Polsce. Poza
tym dużo mandantów w Niemczech posiada ubezpieczenie prawne, także w zakresie czynności pozasądowych. Koszty adwokackie w ustawowej wysokości są możliwe do zwrócenia. Ponadto istnieje w
Niemczech tak zwana ustawa o poradach prawnych,
na mocy której porada prawna i przedstawicielstwo
prawne zasadniczo może być udzielone i prowadzone tylko przez adwokatów. Wszystko to prowadzi do
tego, że gotowość do szukania pomocy u adwokata w
Niemczech jest cały czas znacznie wyższa niż w Polsce. Należy przy tym zauważyć, że dużą część spraw
adwokatów z Niemiec stanowią sprawy z zakresu pozasądowego postępowania. Z tego względu analizowanie ww. liczb jest w znikomym stopniu sensowne, ponieważ nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji na rynku prawniczym.
Jakie są konsekwencje dla palestry niemieckiej
wynikające z dużej liczby adwokatów przypadającej na mieszkańców? Duża liczebność adwokatów
doprowadziła do tego, że wzajemna konkurencja
pomiędzy adwokatami mocno zaostrzyła się. Wynikiem tej konkurencji jest nie tylko niższa cena za
usługi, lecz również wyspecjalizowanie się kancelarii. Podobnie jak w przypadku lekarzy, dla ad-

wokatów w Niemczech istnieje
możliwość wyspecjalizowania
się w różnych dziedzinach prawa, np. w prawie pracy, podatkowym. W ostatnim czasie ustanowiono 20. specjalizację (adwokat - specjalista w prawie rolnym). Około 20% wszystkich adwokatów w Niemczech posiada
tytuł specjalisty w poszczególnej dziedzinie prawa. Specjalizacja łączy się najczęściej z utworzeniem zespołu adwokackiego z
kilkoma adwokatami, ponieważ
wówczas sprawy mogą być szybko opracowywane przez specjalistów z różnych dziedzin. Klienci
w Niemczech zadają celowo pytanie, czy adwokat ma tytuł specjalisty w konkretnej dziedzinie
prawa. Ostatnio zapytała mnie
nawet niemiecka klientka, czy
mógłbym jej polecić w Szczecinie adwokata, specjalistę w prawie gospodarczym.
Obok specjalizacji zauważa się również, iż
zmniejszyło się wynagrodzenie za usługi adwokackie. Mimo, iż w Niemczech są uregulowane minimalne opłaty za czynności adwokackie, są one coraz częściej zaniżane. Usługi adwokackie są sprowadzane
często do taniego produktu. W Berlinie wielu mandantów oczekuje darmowej porady – nawet jeszcze
telefonicznie. Bezpłatna porada sprzeciwia się zasadzie konkurencji. Także młodzi adwokaci - którzy
mogą być zatrudniani tylko na określonych warunkach - pracują w wielkich kancelariach za niewielkie
pensje. Pewien adwokat z Berlina powiedział mi kiedyś: „Zatrudniłbym kogoś na pół roku w kancelarii
bez wynagrodzenia, ale już nie mam tutaj żadnego
wolnego stołu i krzesła”. [ ]
Rechtsanwalt Andreas Martin,
wpisany na listę prawników zagranicznych
prowadzoną przez Szczecińską Izbę Adwokacką

Przy pisaniu artykułu autor wykorzystał dane
zawarte na następujacych stronach www:
http://www.rp.pl/artykul/201341,281047_Ilu_w_
koncu.html
http://www.etykaprawnicza.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=839
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Żadna władza nie może być ustanowiona sama przez siebie
z członkiem Komisji Ustawodawczej Sejmu RP posłem Jerzym Kozdroniem
rozmawia Grzegorz Szacoń
Grzegorz Szacoń, In Gremio: Reprezentuje Pan Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej w Trybunale Konstytucyjnym
w postępowaniach z obywatelami i sądami, broniąc rozwiązań normatywnych i myśli politycznej Ustawodawcy. Czy w obliczu żądań ze skarg konstytucyjnych i wątpliwości wynikających z pytań sądów jest to trudne zadanie?
Jerzy Kozdroń: Nie są to łatwe zagadnienia. Zazwyczaj
przystępując do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym ma się pewną koncepcję, której się broni, ale bywa, że po kilku pytaniach sędziów Trybunału
może legnąć ona w gruzach. Każda sprawa, którą Trybunał przyjmuje do rozpatrzenia budzi wątpliwości od strony koncepcji teoretycznych, brzmienia przepisów, czy
wykładni celowościowej lub literalnej. Zdarza się, że nie
mam przekonania do danego rozwiązania, ale uchwałą Komisji Ustawodawczej przyjmuje się jakieś stanowisko i jako reprezentant Sejmu muszę go bronić. Bywa, że
Trybunał pyta wprost, czy nie zmieniłem zdania w danej
kwestii. Nawet pod naciskiem argumentów strony przeciwnej wiążąca jest uchwała Komisji Ustawodawczej.
Uchwałę tę autoryzuje, akceptuje później Marszałek Sejmu. To stanowisko jest niezmienne podczas rozprawy
przed Trybunałem. A więc rola jaką pełnię jest gorsza
niż zadanie adwokata w zwykłym procesie, ponieważ
nie mogę dokonać konsultacji z „klientem”, zmienić zdania i odstąpić od prezentowanego stanowiska.
G. S.: Czy jako „adwokat” Ustawodawcy dostrzega Pan
jakieś wady naszego systemu legislacyjnego? W czym
tkwi „jądro” błędu tak częstej niezgodności ustaw z
Konstytucją?
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J. K.: Jest nim obowiązek „dookreślności” przepisu, w
sytuacji dwóch rozbieżnych wyników wykładni, kiedy
przepis można dwojako lub wielorako interpretować i
nie można przeprowadzić jego jednolitej wykładni. Często zdarza się, że co sąd, to inna interpretacja przepisu.
Wówczas Trybunał Konstytucyjny najczęściej stwierdza
niezgodność danej normy prawnej z Konstytucją. Ponadto Trybunał zwraca szczególną uwagę na prawa i wolności jednostki, zwłaszcza kiedy takie prawa naruszone są
w przepisach proceduralnych. My dziś mamy procedurę karną skopiowaną z tej z 1928 roku. Tworząc ją nikt
nie zastanawiał się nad konstytucyjnością jej głównych
instytucji. Dzisiaj Trybunał, na skutek skarg, stwierdza
niezgodność z Konstytucją szeregu procedur. Tak działo się zatem z unormowaniami dotyczącymi obserwacji psychiatrycznej, środków zapobiegawczych, czy zatrzymania. Trybunał bardzo mocno eksponuje prawo do
wolności, do prywatności, do dobrego imienia, oraz prawo do sądu. Podobnie jest w procedurze cywilnej. Mówiliśmy, że procedura ta nie pozwala sędziom na szybkie
rozstrzyganie sporów. W związku z tym dokonano szeregu nowelizacji autoryzowanych przez praktyków uczestniczących w orzekaniu przed sądami, w zakresie przy-

spieszenia postępowania dowodowego, prekluzji dowodowej - zwłaszcza w prawach gospodarczych. Z tego
niby usprawnienia postępowania cywilnego niewiele
już zostało. Dla mnie zasada prawdy materialnej w sprawach gospodarczych jest przeżytkiem. Jeśli nie załatwimy sprawy w rozsądnym terminie, to prawo obywatela
do sądu jest fikcją. Strony muszą się godzić na przestrzeganie ukształtowanych sformalizowanych reguł proceduralnych.
G. S.: Zmagania przed Trybunałem Konstytucyjnym w
sprawie pytań o zgodność z Konstytucją to jedyne w naszym systemie prawnym dopuszczalne starcie władzy
ustawodawczej i władzy sądowniczej. Jakie z punktu
widzenia państwa prawa są pozycje w tym starciu?
J. K.: Z każdej ustawy wynika jakiś „duch” prawa, jakaś
filozofia przepisu. W ramach tej filozofii, jeśli sąd widzi,
że dany przepis do niej nie pasuje wówczas może sformułować swoje wątpliwości w pytaniu.
G. S.: Prawnicy w wypowiedziach publicystycznych narzekają na jakość klasy politycznej. Dostrzegamy jej
ślepy populizm, brak myślenia w kategoriach dobra
wspólnego i obwinianie nieudolnością organów ścigania i sądów-przy jednoczesnej podatności klasy politycznej na pokusy załatwiania prywatnych interesów.
Czy Pan jako polityk może wskazać na realne wady prokuratury, adwokatury lub sądownictwa w Polsce?
J. K.: Moja filozofia jest taka, że władza polityczna jest
taka jak społeczeństwo. Jest ona jego lustrzanym odbiciem. My, władzę polityczną wybieramy przecież spośród siebie. Natomiast, z wielkim szacunkiem mogę powiedzieć, że władza sądownicza wyemancypowała się
przez ostatnie 20 lat. Wielu mądrych sędziów wydaje
obecnie bardzo odważne wyroki. Mówię to z perspektywy znajomości wyroków i praktyki z okresu słusznie minionego, i mówię to jako były sędzia, który pełnił tę służbę do chwili ogłoszenia stanu wojennego. Dziś sędziowie nie mają kompleksu władzy. Nie ma tego mitycznego „komitetu”, który często, zwłaszcza na prowincji, na
wiele spraw wpływał. Nie ma, jak kiedyś, nacisków ze
strony osób zaangażowanych w wymiar sprawiedliwości. Słaby moralnie sędzia mógł takiemu wymuszaniu
ulegać. Dziś dano sędziom rzeczywiste atrybuty władzy.
Oczywiście w każdym systemie są wady, jednak nie chcę
powtarzać stałych zarzutów, o tym, że sprawy toczą się
czasami bardzo wolno.
G. S.: Kiedy sędziowie protestowali w obronie ekonomicznych podstaw swojej niezależności, politycy odnosili się do tego negatywnie lub z daleko posuniętą rezerwą. Kiedy jednak któremukolwiek z nich grozi nawet cień zarzutów karnych, wówczas w każdej wypowiedzi publicznej przedstawia manifesty o tym, że wykaże wszystko przed niezależnym i niezawisłym są-

dem, w który wierzy. A zatem z jednej strony politycy
nie robią wiele, aby sądownictwo wzmocnić, a z drugiej
chowają się zawsze za parawan gwarancji jego niezawisłości. Dostrzega Pan w tym jakąś logiczną państwowotwórczą spójność?
J. K.: Niegodne jakiejkolwiek władzy jest zachowanie jak
związku zawodowego. Nie wolno zachowywać się histerycznie, jeżeli chodzi o własne interesy grupowe. Kiedy
na spotkania z komisją sejmową przychodzą sędziowie
i zaczynają grozić posłom, że nie będą wykonywać obowiązków w komisjach wyborczych, że będą strajkować, to
pytam się, czy to jest władza? Czy słyszał Pan o proteście
władzy? Władza sądownicza rozstrzyga spory nawet między pozostałymi władzami. Władza ustawodawcza staje
przed sądem prawa, czyli Trybunałem Konstytucyjnym
i się przed nim tłumaczy. Ten autorytet władzy sądowniczej jest zapisany w Konstytucji i dobrze by było, gdyby go
nie zepsuła. Docelowo problem wynagradzania sędziów
powinien być rozwiązany przez stworzenie mechanizmu
braku wpływu poprzez decyzje pozostałych władz. Został
poczyniony pewien krok w tym kierunku. Następne kroki
trzeba poczynić, ale nie w tej chwili, bo nas na to nie stać.
Należy stworzyć mechanizm niezależny, aby nie było „haczyka” w wynagrodzeniach na władzę sądowniczą.

G. S.: Czy dostrzega Pan konieczność zmiany formuły
pracy i kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa?
J. K.: Gdy patrzę dziś na Krajową Radę Sądownictwa,
to stwierdzam, że musi być to organ stojący na straży
niezależności i niezawisłości sędziów. Ja jestem zwolennikiem wyboru sędziów. Chciałbym, aby w komisji konkursowej na stanowisko sędziego byli przedstawiciele innych władz, nie tylko władzy sądowniczej.
Przechodzenie do sądów różnych szczebli powinno
być na zasadzie konkursu. I to nie może być oceniane jedynie przez sędziów, bo zapanują stosunki feudalne. Mogą to być przedstawiciele Sejmu lub sejmików wojewódzkich. Idea demokratycznego państwa
prawa polega na wyborze władzy, a nie na tym, że jest
ona nadana „z góry”. Władza sądownicza na zasadzie
pączkowania dokooptowuje sobie członków i funkcjonuje sama w sobie. Z czasem zaczyna się izolować od
społeczeństwa obywatelskiego, któremu ma służyć.
Kiedy się wyobcuje, to nie będzie tego społeczeństwa
rozumieć. Żadna władza nie może być ustanowiona
sama przez siebie. Boję się tu kazusu włoskiego: władzy sądowniczej, która jest tak autonomiczna, że nie
obchodzi jej życie społeczne i nikt nie ma na tę władzę żadnego wpływu. [ ]

Spartakiadowy jubileusz – Tarnów 2009
Jestem byłym organizatorem szczecińskiej spartakiady prawników we
wrześniu 2005 roku. Pamiętam nasze
organizacyjne zmagania, tak jakby to
było wczoraj. Przez dwa poprzedzające spartakiadę miesiące schudłam prawie 6 kilogramów. Z emocji, zdenerwowania, braku czasu na obiad. Zaniedbałam swój organizm, rodzinę. Zresztą nie
tylko ja. Radek, Łucja, Paweł, Igor, Rafał,
Klaudia i wielu innych. Wszyscy pracowaliśmy od świtu do nocy. Żeby wszystko podopinać, żeby się udało.
Kiedy uczestnicy rozjechali się do
domów, a emocje opadły postanowi-

łam sobie, że nigdy już nie będę marudzić i krytykować kolejnych organizatorów. Na własnej skórze przekonałam
się, że przygotowanie dla 600 osób 5 dni
wypełnionych sportem i rozrywkami
łatwe nie jest. Dlatego też kiedy zostałam poproszona o napisanie tego artykułu nie byłam zachwycona. Bo niestety (mimo postanowienia sprzed lat) muszę przyznać, że jubileuszowa, XX spartakiada prawników bardzo mnie rozczarowała. Wszyscy długo szykujemy się do
tych wyjazdów. Właściwie rozmowy na
temat kolejnej spartakiady swój początek mają zazwyczaj podczas powrotu z

poprzedniej. Sportowcy zdopingowani
wspaniałymi wynikami (lub też ich brakiem) zabierają się do treningów, aby
w następnym roku zdobyć jeszcze więcej medali, osiągnąć lepsze wyniki. Panie oprócz formy szykują również kreacje na bal sportowca, który tradycyjnie wieńczył dotąd całą imprezę. Myślę,
że nie tylko ja oczekiwałam, że w tym
roku z okazji okrągłego jubileuszu wydarzy się coś szczególnego. Tymczasem
nie wydarzyło się właściwie nic. Spartakiada rozpoczęła się i … zakończyła.
Zrezygnowano z uroczystej oprawy, z
otwarcia, które dotąd przeważnie odby-

Bartłomiej Sochański: To był
bardzo miły wyjazd i chyba najdalszy zakątek Polski, do którego
podróżowałem, aby wziąć udział w
spartakiadzie. Nie uważam się za jakiegoś specjalnego sportowca, ale niegdyś próbowałem uprawiać pływanie i
obecnie, gdy mam tylko wolną chwilę i
basen w zasięgu, to pływam. Myślę, że
wysiłek fizyczny jest ludziom potrzebny na każdym etapie życia, a kultura

chowanym - unikalnym żydowskim
cmentarzem. Sądzę, że dla gospodarzy z Tarnowa organizacja spartakiady musiała być sporym wysiłkiem organizacyjnym, na dodatek rekordowym, gdy idzie o ilość uczestników.
Przy sporej liczbie uczestników i konkurencji widoczna staje się potrzeba
odbywania w przyszłości spartakiady
tam, gdzie można bardziej skupić miejsca zakwaterowania, sportowych zma-

Piotr Mazuro: Jubileuszowa XX Spartakiada Anno Domini 2009, z uwagi
na doznaną kontuzję, zapowiadała się
dla mnie raczej jako impreza towarzyska niźli sportowa. Paradoksalnie jednak wynik sportowy przyćmił pozostałe aspekty tego prawniczego wydarzenia. Jeszcze przed wyjazdem do Tarnowa udało się zjednoczyć szczecińskich
„kopaczy” pod jednym szyldem, co już
samo w sobie było dużym osiągnięciem.
Dzięki temu w końcu miała okazję zmaterializować się stara prawda, iż „w jedności siła”. Okazało się, iż nie jest ona
pozbawiona podstaw bowiem drużyna
piłkarska osiągnęła największy od 2001
r. sukces, zajmując 3 miejsce w rozgrywanym turnieju, a mnie osobiście całkowicie nowe doświadczenie trenerskie.
Odnośnie atrakcji pozasportowych myślę, że można je podsumować lakonicznym stwierdzeniem „daleko”. I bynajmniej nie chodzi tylko o odległość pomiędzy Szczecinem a Tarnowem.

Bartłomiej Sochański - 4 srebrne medale w pływaniu, złoty medal w brydżu

fizyczna jest częścią kultury. Nic tak
przyjaźnie jak sport nie uczy nieustępliwości w walce, męstwa w cierpieniu
i klęsce, a miłosierdzia w zwycięstwie.
Spartakiadowe medale to oczywiście
duża frajda, ale dla mnie ważniejsza
jest sama rywalizacja z kolegami po fachu, ludźmi na ogół nietuzinkowymi,
o szerokich zainteresowaniach. Tak
było i w tym roku: dobre towarzystwo,
pogodna atmosfera i ciekawe miasto
rodzinne generała Józefa Bema z ładną starówką i stosunkowo dobrze za-

gań i imprez towarzyszących. Mimo,
że Tarnów metropolią nie jest, miałem
z pokonywaniem tych odległości, choćby w celu kibicowania koleżankom i
kolegom, spore kłopoty. Brałem udział
w wielu spartakiadach, ale najbardziej
zapadła mi w pamięci ta szczecińska.
W tym roku w Tarnowie pewnym zaskoczeniem dla mnie było, że tak wielu
szczecińskich sędziów uprawia sport
na dobrym poziomie o osobistym uroku i wdzięku Pań w służbie Temidy nie
wspominając...
3 miejsce w piłce nożnej

| Magda Ledworowska, sędzia Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód

wało się na stadionie z fanfarami, orkiestrą, występami, defiladą województw.
Tym razem otwarcie spartakiady odbyło
się (podobno) w środę wieczorem, kiedy
połowa uczestników była jeszcze w drodze, w kameralnym gronie oficjalnych
gości. Zrezygnowano również z uroczystego wręczania medali, co jak sądzę
odebrało wielu medalistom niewątpliwą przyjemność cieszenia się sukcesem
wspólnie z kibicami. Dużym problemem
okazały się znaczne odległości pomiędzy miejscami zakwaterowania i obiektami sportowymi. Wiele czasu przyszło
nam spędzić w taksówkach. Przy okazji

nasunęła mi się refleksja, że zauważalna tendencja do mnożenia z roku na rok
ilości dyscyplin nie wychodzi Spartakiadzie na dobre i w jakimś sensie zabija jej
ducha. Przy tak wielkiej ilości zawodów
do rozegrania niezwykle trudno ułożyć
jest plan w taki sposób, aby sportowcy
mogli wystartować w swoich konkurencjach i miarowo rozłożyć siły. Sportowcom uniemożliwia się więc startowanie,
a kibicom (którzy z oczywistych względów nie mogą być w kilku miejscach na
raz) kibicowanie.
Aby trochę rozjaśnić ten mroczny obraz (bo być może są wśród czytelników

potencjalni spartakiadowicze) powiem,
że były również jasne strony „medalu” (
a właściwie zdobytych przez nas medali) . Wygraliśmy ogólną klasyfikację województw zdobywając w tym roku 73 medale: 21 złotych, 37 srebrnych i 15 brązowych. O sukcesach drużynowych będzie
poniżej. Chyba najlepsze z dotychczasowych były warunki socjalne, a karmiono nas - jak na spartakiadowe tradycje
- naprawdę wybornie. Aby uciec od moich subiektywnych spostrzeżeń, ale też z
osobistej ciekawości, zapytałam kilku kolegów, jakie są ich wrażenia z tegorocznego prawniczego święta sportu.

Radek Bielecki: Tarnów to bar-

żając na znaczne odległości pomiędzy obiektami sportowymi, nie zawsze odpowiednie ich przygotowanie
oraz fakt, iż niektóre konkurencje wymagały posiadania sprzętu (np. rowerów), który organizator zapewnił na
poziomie poniżej przyzwoitości, a tylko nieliczni mieli własny. Efektem tego
był udział w konkurencjach zaledwie
kilku osób, rozproszenie kibiców po
tak wielu obiektach, że właściwie ich
nie było oraz brak szansy na kibicowanie kolegom dla osób, które same startowały. Zwycięzcy i medaliści nie czuli chyba żadnej satysfakcji (ja nie czułam), biorąc pod uwagę fakt, iż medale
(wszystkie jednakowe przedstawiające dyskobola, mimo, iż akurat tej konkurencji zabrakło w programie spartakiady) były wręczane bezpośrednio po
każdej konkurencji, byle jak, bez żadnej oprawy.
Niespełnienie towarzyskie wynikało z braku fajnych imprez towarzy-

szących. Kwintesencją braku dobrego smaku organizatorów w tym zakresie była końcowa impreza plenerowa.
Widać organizatorzy nie skorzystali z rad Zbigniewa Herberta „estetyka
może być pomocna w życiu, nie należy
zaniedbywać nauki o pięknie”. Oj, zaniedbali tę naukę, zaniedbali ... Słabe
imprezy towarzyszące sprawiły, iż najlepszym dniem spartakiady był powrót
do Szczecina pociągiem. Polskie Linie
Kolejowe wynajmując nam za niewielkie pieniądze swe gościnne przedziały
stworzyły znacząco lepszą atmosferę
do dobrej zabawy i integracji niż organizator spartakiady w Tarnowie.

dzo ładne, renesansowe miasto. Szkoda tylko, że zwiedzanie go, głównie z
okien taksówek, było wymuszone ciągłym jeżdżeniem na zawody mimo
tego, że obok hotelu, gdzie mieszkaliśmy, zresztą niezłego, znajdowały się
niemal wszystkie niezbędne obiekty.
Zdobyliśmy za to po ośmiu latach przerwy medal w piłce nożnej, choć zaproponowane przez organizatorów warunki do gry kazałyby raczej nazwać
moją ulubioną dyscyplinę „kopaniną”. Mówiąc krótko, niestety nie czułem „ducha spartakiady”, nawet nasze zwycięstwo w klasyfikacji województw, ogłoszone na schodach pomiędzy garażami, wśród osób zajadających grochówkę i popijających piwo
niewiele to zmieniło. Też kiedyś byłem
jednym z organizatorów spartakiady,
dlatego na resztę spuszczam zasłonę
milczenia, bo wiem, ile trzeba w to włożyć wysiłku.

Za rok Spartakiada w Spale. Szykujmy sportową formę, kondycję i wygodne buty do tańca. Kobieca intuicja
mówi mi, że będzie inaczej - weselej,
lepiej. I chociaż w żaden sposób nie jestem do tego uprawniona - zapraszam
wszystkich! [ ]

Łucja Pożoga: Podsumowanie tego-

rocznej spartakiady sprawia mi trudność, albowiem zawsze staram się widzieć dobre i pozytywne strony każdej sytuacji czy wydarzenia. Spartakiada w Tarnowie nie dostarczyła tymczasem pozytywnych emocji. Po raz
pierwszy wróciłam ze spartakiady z
poczuciem braku spełnienia sportowego, towarzyskiego, tanecznego.
Niespełnienie sportowe wynikało
zapewne z braku wysokiej formy sportowej, ale także z faktu, iż organizatorzy zaplanowali bardzo dużą liczbę konkurencji sportowych, nie zwaŁucja Pożoga - 13 medali: złoto w triathlonie, 5 medali srebrnych i brązowy w pływaniu,
2 brązowe medale w biegach, brąz w pchnięciu kulą, 2 srebrne medale i brąz w tenisie stołowym

Niech Temida widzi
Naszej Lence,
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Przepisy kodeksu postępowania karnego mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby sprawca
przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności. Ta przysłowiowa już „oczywista oczywistość” ma swój wyraz w przepisie art. 2 § 1 pkt. 1 KPK.
Postępowanie przygotowawcze ma charakter dyskrecjonalny i inkwizycyjny. Dyskrecjonalny, gdyż, co do zasady, strony, obrońca czy też pełnomocnik nie są dopuszczani do udziału w czynnościach śledztwa (art. 317 KPK),
a możliwość zapoznania się z materiałem postępowania
zależna jest od zgody prokuratora (159 KPK). Inkwizycyjność zaś przejawia się w tym, że nie można, co do zasady, publicznie ujawniać wiadomości z postępowania
przygotowawczego. Kto bez zezwolenia rozpowszechnia
publicznie wiadomości z postępowania przygotowawczego, zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2 – art. 241 § 1 KK.
Nie oceniając czy taki stan rzeczy jest usprawiedliwiony
czy też nie, zauważyć należy, że w istniejącym porządku
prawnym czynności z postępowania przygotowawczego
zakończonego aktem oskarżenia są p o w t a r z a n e
podczas postępowania sądowego. C z a s dzielący daną
czynność z postępowania przygotowawczego z czynnością powtarzaną podczas postępowania sądowego,
a bywa, niestety albo stety, że taki okres wynosi nawet
kilka lat, sam w sobie, w odniesieniu do czynności obejmujących osobowe źródła dowodowe, d e f o r m u j
e w pamięci każdego człowieka przedmiot pierwotnych
wypowiedzi. Stąd też do rzadkości należą sytuacje, kiedy Sąd nie sięga do przepisu art. 389 KPK czy też art.
391 KPK. Po odczytaniu tych wypowiedzi procesowych
z postępowania przygotowawczego, składanych i utrwalanych na piśmie często przez wiele godzin, oskarżony
ma prawo, a świadek obowiązek, wypowiedzenia się co
do treści odczytanego protokołu i wyjaśnić zachodzące
sprzeczności. Sąd więc, ma obowiązek dokonać oceny
mocy dowodowej i wiarygodności danego dowodu poprzez zestawienie treści różnych wypowiedzi. (Niepisana reguła jest, że Sądy dają wiarę pierwotnym wypowiedziom, jako tych, które były składane na świeżo po
zdarzeniu a dana osoba nie miała możliwości zapoznania się z treścią innych dowodów.) Pierwotne więc czynności procesowe, zwłaszcza te o osobowym charakterze,
mają więc zazwyczaj p i e r w s z o r z ę d n e znaczenie dla ostatecznego kształtu rozstrzygnięcia. To na nich
oparte są wyroki. Od j a k o ś c i tych dowodów zależy
więc rozstrzygnięcie. Raz po raz, zdarza się, że oskarżeni
czy też świadkowie k w e s t i o n u j ą odczytane treści,
k w e s t i o n u j ą legalność przeprowadzonego przesłuchania z punktu widzenia pouczeń czy też sposobu ich przesłuchania. Nie będę teraz podawał przykładów takich sytuacji. Dla wyeliminowania wątpliwości co do przebiegu przesłuchania, ustawodawca prze-

widział jedynie m o ż l i w o ś ć utrwalania czynności protokołowanych urządzeniami rejestrującymi obraz
lub dźwięk – art. 147 § 1 KPK. Jeżeli zaś względy techniczne nie stoją temu na przeszkodzie, art. 147 § 2 KPK
n a k a z u j e utrwalać za pomocą urządzenia rejestrującego d ź w i ę k, przesłuchanie świadka lub biegłego, gdy
zachodzi niebezpieczeństwo, że przesłuchanie tej osoby
nie będzie możliwe w dalszym postępowaniu, gdy przesłuchanie następuje w drodze pomocy prawnej, zaś przesłuchanie nieletniego pokrzywdzonego (art. 185 a KPK)
czy też świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat (art. 185 b KPK) musi być utrwalone za pomocą urządzenia rejestrującego o b r a z i d ź w i ę k.
Czas na zmiany. Przesłuchania podejrzanych i świadków, przynajmniej w sprawach objętych śledztwami, a
więc w sprawach dużego kalibru (art. 309 KPK), powinny być normą, a nie wydarzeniem wyjątkowym. Tym
bardziej, że tak naprawdę, każda czynność może okazać
się niepowtarzalna i w pewnym sensie, chociażby z uwagi na czas i miejsce, zawsze jest niepowtarzalna. Idealnym stanem byłoby porzucenie wyjątków i uczynienie
reguły z tego, co tylko jest możliwe.
Rzecz w tym, że obecnie żyjemy w czasach, kiedy
urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk nie są na tyle drogie, na tyle skomplikowane w obsłudze, aby nie mogły
wschodzić w stan wyposażenia osoby uprawnionej do
przesłuchiwania. R o z po w s z e c h n i e n i e rejestracji czynności protokołowanych pozwoliłoby na s k r
ó c e n i e samej czynności protokołowanej (art. 147 §
3 KPK), ale, co najważniejsze, pozwoliłoby realniej ocenić zasadność p o d s t a w kwestionowanych przez
przesłuchiwanych czynności. Mało tego. Pozwoliłoby
s k o n t r o l o w a ć przez strony oraz Sąd, już na etapie postępowania sądowego, z g o d n o ś ć przesłuchania z obowiązującymi w tym zakresie regułami (art. 171
KPK). Jako obrońca, relatywnie dość często spotykam się
z zarzutami oskarżonych, zwłaszcza w poważnych sprawach, że byli brani na tzw. huki, że obiecano im zmianę
kwalifikacji z art. 148 KK (zabójstwo) na art. 158 § 3 KK
(udział w bójce ze skutkiem śmiertelnym), ale że obiecana zmiana jest możliwa tylko u prokuratora po złożeniu
wyjaśnień, że byli pouczani o prawie do odmowy składania wyjaśnień, ale p o przesłuchaniu, że podczas przesłuchania w pomieszczeniu przebywały także inne osoby,
które też zadawały pytania, też krzyczały, ale nie zostały one uwiecznione w protokole, tak samo jak ich krzyki,
kuksańce, itd., itd. aż do … prokuratorskiego żądania skazania 20-to latka na dożywocie.
Jak udowodnić, że oskarżony nie kłamie, że podnoszone przez niego zarzuty są prawdziwe ? Wynik sądowego przesłuchania osoby przesłuchującej uprzednio
podejrzanego czy też świadka jest z góry przesądzony.
Jaki funkcjonariusz przyzna się do tego, że np. straszył
podejrzanego, że nie pouczył go o prawie do odmowy
wyjaśnień przed odebraniem wyjaśnień, że krzyczał na
niego, stosował inne fortele, stosował groźby karalne itd.,
itd. ? Doświadczenie życiowe nakazuje przyjąć, że żaden
funkcjonariusz nie przyzna się do popełnienia przestępstwa z art. 246 KK. Żaden. Jaki Sąd da wiarę oskarżonemu, którego podpis widnieje na każdej stronie protokołu,

że było tak, jak właśnie On wyjaśnia przed Sądem, a nie
tak, jak zeznaje funkcjonariusz publiczny o przebiegu
czynność z postępowania przygotowawczego ? Doświadczenie zawodowe nakazuje przyjąć, że żaden Sąd nie da
wiary w takim przypadku oskarżonemu. Żaden. Zwłaszcza, że skład Sądu tworzą też funkcjonariusze publiczni,
a funkcjonariusz publiczny, wiadomo (?) nie powinien
mieć, ba, nie ma interesu w tym, aby … niewinną osobę
doprowadzić do skazania. (O tym, że za wykrycie sprawcy funkcjonariusz otrzymuje nagrodę, wolne, ma otwarty awans itp., zazwyczaj nie ma znaczenia dla oceny wiarygodności procesowych wypowiedzi funkcjonariusza.)
W tej walce z wiatrakami, gdzie pokonany przebywa w
warunkach więziennych, niewątpliwie pomogłyby dowody zarejestrowane dźwiękiem i obrazem, zwłaszcza,
że, raz po raz, na takich czynnościach, zwłaszcza tych
pierwszych, kiedy najbliższa rodzina nie zdoła jeszcze
ustanowić obrońcy, podejrzany jest sam, bez obrońcy,
osoby kontrolującej legalność przeprowadzanej czynności oraz osoby, która jest w stanie doradzić podejrzanemu czy, a jeżeli tak, to co ma wyjaśniać. Na marginesie tylko zauważyć należy, że przesłuchiwania utrwalone urządzeniami rejestrującymi dźwięk i obraz niewątpliwie podniosłoby kulturę przesłuchania.
Normą, a nie prawem strony (art. 358 KPK), zresztą,
raz po raz, kwestionowanym przez Sądy, np. w sprawie
II K …/… wiedzionej przed Sądem Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim, też powinno stać się utrwalanie,
nie tylko na piśmie, ale i za pomocą urządzenia rejestrującego: dźwięk i obraz przebieg rozprawy. Skróciłoby to,
przy zastosowaniu stenogramu (art. 145 KPK i art. 149
KPK) czas rozprawy i dodatkowo pozwoliłoby Sądowi II
instancji przybliżyć się do sprawy nie przez pryzmat tylko tego, co utrwalono, mniej lub bardziej udolnie, na papierze, ale tego, utrwalono na obrazie i dźwięku: żywą
rozprawę, żywych ludzi, ich gesty, ich motorykę łzy, sarkazm, powagę, zachowanie oskarżonego, świadka, sędziego, prokuratora, obrońcy.
Utrwalanie czynności procesowych także za pomocą
urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz przybliżyłoby – w
ramach realizacji postulatu „państwa prawa” - do jednego
z celów postępowania, o których była mowa na wstępie.
Warto zainwestować w urządzenia utrwalające dźwięk i
obraz, gdyż utrwalanie czynności procesowych pozwala
na skontrolowanie legalność ich przebiegu. Mam prawo
ufać, ale mam też prawo ograniczonego zaufania do organów władzy, stąd też, mam prawo ją kontrolować jako
obrońca, jako obywatel. Cel powinien uświęcać środki w
sposób dający się publicznie skontrolować podczas rozprawy sądowej. Tak, aby z czystym sumieniem, bez wątpliwości, sędzia, Sąd, mógł orzec o winie lub niewinności
danej osoby, a obrońca mógł spokojnie zasnąć. [ ]

Dariusz Jan Babski
adwokat

| mgr Artur Pietryka, prawnik w Programie Spraw Precedensowych - Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Biegli sądowi –
na reformę już czas
Biegły sądowy w polskim prawie
Postęp naukowy może utrudniać sędziemu dokonywanie
oceny rozpatrywanej przez niego sprawy. By wydać trafne
i sprawiedliwe rozstrzygnięcie sąd musi posiadać wyczerpującą i fachową wiedzę o okolicznościach zawisłej przed
nim sprawy. W dojściu do prawdy obiektywnej może sądowi pomóc kompetentny i rzetelny biegły sądowy. Regulacja instytucji biegłego to obecnie szereg przepisów z różnych dziedzin prawa. Podstawowe znaczenie w tym zakresie ma ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 ze zm.) oraz
wydane na jej podstawie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15 poz. 133). Dochodzą do tego regulacje dotyczące kwestii wynagrodzeń1, regulacje zawarte w
kodeksach postępowania cywilnego i karnego oraz szereg
innych aktów prawnych2. Obecnie mamy zatem do czynienia z daleko sięgającym separatyzmem legislacyjnym,
przez co ciężko mówić o jednorodnej instytucji biegłego
sądowego.
Nie jest to jednak jedyny problem. Zdaje sobie z tego
sprawę Ministerstwo Sprawiedliwości, które od jesieni
2005 roku pracuje nad wprowadzeniem zmian w zakresie funkcjonowania instytucji biegłych. W 2006 roku publicznie przedstawiony został projekt ustawy o osobach fizycznych oraz instytucjach naukowych lub specjalistycznych uprawnionych do sporządzania i wydawania opinii w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy. Projekt ten przewidywał m.in. prowadzenie listy biegłych przez Ministra Sprawiedliwości, a działająca u jego
boku komisja miała weryfikować kwalifikacje kandydatów na biegłych. Projekt spotkał się z falą krytyki ze strony Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, zarzucających mu naruszenie konstytucyjnego trójpodziału
władz3. Ostatecznie z powodu przedterminowych wyborów parlamentarnych w październiku 2007 roku, projekt
ten nie doczekał się uchwalenia4. Również obecnie Mini-
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1. Kwestie związane z należnościami biegłych uregulowane są w
ustawie z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 18 grudnia
1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym, a nadto w dekrecie z 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym.
2. Np. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007 r. w
sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
3. Zarzucano mu również sprzeczność z kodeksem postępowania
karnego, polegającą na dopuszczeniu do pełnienia funkcji biegłych
jedynie tych osób, które były wpisane na listę. Natomiast art. 195
kpk przewiduje, iż do pełnienia czynności biegłego jest uprawniona każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w
danej dziedzinie.
4. Powrócił jednak jako inicjatywa poselska posłów PiS. Patrz poselski projekt z 10 stycznia 2008 r. ustawy o biegłych w postępowaniu sądowym oraz w innych postępowaniach prowadzonych na
podstawie ustaw, Druk sejmowy nr 667.

sterstwo Sprawiedliwości rozważa możliwość wprowadzenia kompleksowej ustawy o biegłych sądowych5, która miała by przede wszystkim zmienić procedurę naboru
biegłych. Obecny proces selekcji nie gwarantuje bowiem
tego, iż biegłymi będą osoby rzetelne i należycie przygotowane do pełnienia funkcji. Projekt ponadto przewiduje
uregulowanie statusu instytucji specjalistycznych wydających opinie, a także wprowadzenie zmian w zakresie wynagradzania biegłych. Co warte podkreślenia, projekt ten
również został negatywnie oceniony przez sędziów Sądu
Najwyższego, którzy wskazali, iż ustawa w takim kształcie nie wprowadzi rozwiązań pozwalających prokuraturze i sądom sprawnie prowadzić postępowania oraz nie
przyczyni się do podniesienia poziomu opinii biegłych. Co
ciekawe projekt ten nie cieszy się poparciem całego Ministerstwa Sprawiedliwości.
Temat reformy instytucji biegłych sądowych zainteresował także Helsińską Fundację Praw Człowieka. 5 maja
2009 r. w jej siedzibie odbyła się dyskusja pod hasłem:
„Biegli sądowi - reforma tak, ale jaka?” Udział w niej wzięli
przedstawiciele kancelarii będących partnerami głównymi lub wspierającymi Programu Spraw Precedensowych
oraz prawnicy współpracujący z Fundacją. Gośćmi specjalnymi byli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Jacek Czaja oraz zastępca Dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko. Poniżej wskazane zostaną zasadnicze problemy związane z funkcjonowaniem instytucji
biegłego sądowego, zasygnalizowane w czasie powyższej
dyskusji. Ponadto podjęta zostanie próba wskazania kierunku, w którym powinna zmierzać reforma.

Wątpliwości uzasadnione
W zgodnej opinii uczestników dyskusji, praca biegłych pozostawia wiele do życzenia. Dlatego konieczne jest wprowadzenie długofalowych zmian w tym zakresie. W pierwszym rzędzie uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na to, iż
ostatnia propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości nie doprowadzi do poprawy sytuacji, gdyż zawarte w niej propozycje mają charakter kosmetyczny i wybiórczy. Negatywna ocena pracy biegłych to wypadkowa wielu okoliczności, przy czym największe znaczenie ma w tym zakresie poziom przygotowania merytorycznego osób wykonujących funkcję biegłego. Wpis na listę prowadzoną przez
sąd jest tak naprawdę jedynym i jak się okazuje bardzo
złudnym poświadczeniem kwalifikacji biegłego. Uczestnicy dyskusji zwrócili tu uwagę na fakt braku jakichkolwiek
dodatkowych procedur weryfikacyjnych. Po drugie nie
bez znaczenia jest rzetelność ich pracy. Nierzadkie są sytuacje, gdy biegły przygotowuje opinię po przeprowadze5. Projekt z 24 marca 2009 r. ustawy o biegłych sądowych autorstwa podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony.

niu krótkiego badania przed salą sądową. Na wartość opinii ma na pewno wpływ także ilość zleceń, jakie otrzymuje biegły, co prowadzić może do odejścia od modelu biegłego - kompetentnego w stronę modelu biegłego - dyspozycyjnego. Efekt finalny jest taki, iż na sali sądowej biegli
mają problemy z wyjaśnieniem treści swoich opinii, nie są
w stanie odpowiedzieć na pytania stron, a w ich wypowiedziach często pojawia się szereg sprzeczności6. Inny problem, na którym także skupili swoją uwagę dyskutanci, to
wadliwe praktyki w zakresie sposobu zadawania pytań
biegłym. U sędziów i prokuratorów dominuje nawyk powoływania biegłych i zakreślania im granic opinii poprzez
załączenie listy pytań. W ten sposób prowadzący postępowanie, nie mając czasem nawet świadomości, albo będąc bezpośrednio zainteresowanym wynikiem badania,
utrudnia pracę biegłemu, który sam mógłby wszechstronniej przeanalizować zagadnienie, do którego zbadania został powołany. Można jedynie domniemywać czy większa
swoboda w zakresie kształtu i zakresu opinii przełożyłaby
się na gruntowniejsze zbadanie sprawy. Dyskutanci wskazali również na problem w zakresie możliwości zgłaszania przez strony pytań biegłemu, co prowadzi niejednokrotnie do niezupełności opinii sporządzanych na potrzeby postępowania. Problemy te nabierają na znaczeniu, jeśli zważyć, iż dowód z opinii biegłego zaczyna odgrywać
coraz ważniejszą rolę w postępowaniu.

Problem walki na opinie
Kolejny i niejako najważniejszy problem, zupełnie pominięty w ministerialnym projekcie, a szczególnie mocno wyeksponowany przez uczestników dyskusji to kontradyktoryjność w korzystaniu z opinii prywatnych.
W zgodnej ocenie wszystkich uczestników dyskusji prowadzenie list biegłych przez sądy okręgowe nie jest rozwiązaniem optymalnym i należy poszukiwać nowych
rozwiązań w tym zakresie. Przede wszystkim zasadniczy problem tkwi tu w fakcie, iż rzesze specjalistycznych
podmiotów ze względu na nieopłacalność takiej działalności (chodzi tu m.in. o kwestie podatku VAT), nie decyduje się na świadczenie usług w charakterze biegłych sądowych. W efekcie, strony postępowania oraz sądy nie
mają możliwości korzystania z usług specjalistów najwyższej klasy. Dalszą konsekwencją tego stanu jest paradoksalna sytuacja, iż ekspertyzy sporządzane przez osoby spoza listy, ale legitymujące się wiedzą udokumentowaną tytułami naukowymi, mają status tylko dowodu z dokumentu prywatnego, o drugorzędnym charakterze. W tym zakresie należy dążyć do wprowadzenia
systemu funkcjonującego w oparciu o zasady wolnorynkowe i sprawną weryfikację jakości specjalistów. Biegły
podpisując opinię swoim imieniem i nazwiskiem, naraża zawsze swój autorytet. Jeśli przed sądem nie będzie w
6. Raport “Monitoring sądów gospodarczych - Courtwach ” pod red.
A. Bodnara i M. Ejchart, Warszawa 2009, s. 80.

stanie udowodnić twierdzeń zawartych w sporządzonej
przez siebie opinii, to zaufanie do jego fachowości zostanie nadwątlone.
Obierając ten kierunek zmian należałoby wprowadzić
procedurę powoływania biegłych w drodze składania sądom ofert sporządzania konkretnych opinii. Innym rozwiązaniem może być wprowadzenie certyfikatów jakości dla instytucji rekomendujących biegłych, które musiałyby być co pewien czas odnawiane. Co warte podkreślenia pozytywne sygnały o chęci zmian płyną już z niektórych środowisk. Psychiatrzy i psychologowie wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom rzeczywistości poszerzają programy studiów o zajęcia przygotowujące do wykonywania funkcji biegłego, opracowują systemy nobilitacji czy
też tworzą pola do wymiany doświadczeń. Z uwagi na powyższe, „ewidencjonowanie” biegłych i instytucji specjalistycznych, któremu hołduje ministerialny projekt, należy uznać za nieodpowiadający oczekiwaniom uczestników postępowań, a tym samym nie dający gwarancji podniesienia jakości pracy biegłych.

Istniejące instrumenty
Uczestnicy dyskusji wiele miejsca poświęcili także kwestii wykorzystania obecnych środków procesowych. Wiele pozytywnych efektów przyniosłoby ich zdaniem wprowadzenie zmian niektórych nawyków uczestników postępowania. Chodzi tu w szczególności o zachęcanie sędziów
i prokuratorów do sięgania po narzędzia usprawniające
współpracę uczestników postępowania zawarte w przepisach dotyczących przygotowywania rozpraw (np. art. 208
kodeksu postępowania cywilnego), systemu rekwizycji sądowej, czy wreszcie przepisów regulujących zasięganie
tzw. opinii kombinowanych.

Co dalej?
Inne problemy zasygnalizowane w czasie dyskusji to: niedostatek biegłych niektórych specjalizacji, przekładający się na długość postępowań sądowych; możliwość zasięgania pomocy zagranicznych instytucji naukowo-badawczych oraz kształt systemu wynagradzania pracy biegłych. Na tym jednak lista problemów się nie kończy, dlatego też zmiany są nieuniknione. Wypracowanie dobrych
rozwiązań będzie wymagało uwzględnienia racji klienta
(wymiar sprawiedliwości, strony postępowania) jak i oferenta (środowiska specjalistów). Niemałe znaczenie odegra tu oczywiście aspekt finansowy, gdyż konieczne stanie
się m.in. stworzenie systemu gwarancji finansowych dla
osób najuboższych. Wskazane też będzie podjęcie działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniego zaplecza dydaktycznego dla kandydatów na biegłych w postaci kursów czy staży. Jednakże zysk w postaci zapewnienia
możliwości dostępu do usług najlepszych specjalistów jest
nie do przecenienia i może się tylko przysłużyć wymiarowi sprawiedliwości. [ ]
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„Człowiek ... żyje krótko i jest pełen niepokoju. Wyrasta jak kwiat i więdnie; ucieka jak cień i nie ostaje się”.
Job 8,9 Ps. 102, 12; 103, 15; 144, 4 Iz. 40,6

Ad memoriam
W minionych dniach wspominaliśmy Zmarłych.
Zrefleksjami - co dalej?
Agnostycy mówiąc nie wiem, ateiści twierdząc, że
po śmierci nie ma nic, podkreślają, że deiści wybrali
najprostsze rozwiązanie. Bo wszystko, co dzieje się w
ich życiu i po nim tłumaczą wolą Stwórcy. Nie prowokując dyskusji teologicznej: czy bycie tutaj jest ostatecznością czy momentem w wieczności, myślimy o wspólnych Drogich Nieobecnych .
Początek naszych zmagań orzeczniczych to m.in.
Pan Sędzia Centkowski.
Był karnistą, rzeczowo prowadzącym postępowania.
Nie postponował żadnej ze stron, nie ośmieszał młodych biegłych. Kiedyś w trakcie procesu Pan Sędzia z figlarnym uśmiechem zapytał, jaki jest przedział wiekowy inicjacji życia seksualnego. Biegli zamilkli, potem
coś wydukali, a po rozprawie poszli na film „Casanova”.
Później królowali „chłopcy” tj. Panowie Zajączkowski i Romanowski.
Zaczynali karierę w sądzie rejonowym. Wspólnie
zastanawialiśmy się, dlaczego ukradł i po co ukradł.
W ówczesnym amoralnym systemie społeczno-politycznym Panowie swoimi postawami wzbudzali szacunek i
podziw. Z czasem pp. Zajączkowski i Romanowski osiągnęli wysokie stanowiska w hierarchii zawodowej. Nadal jednak byli serdeczni i otwarci. Odeszli. Zapewne
patrzą na nas z góry spokojni, że nie muszą pisać kolejnego uzasadnienia.
Kilka lat temu, błądząc po szpitalnej izbie przyjęć
dojrzałam w kolejce pacjentów pana Sędziego Falkiewicza. Powiedział, że jest chory. Zawsze zamyślony, trochę duchowo nieobecny. Pana Sędziego nie ma.
Z grona prokuratorów pamiętam Danutę Chudzik.
Przechodząc koło prokuratury stale widzę opartą o jedną z kolumn - Danusię. Tak stała po zakończeniu pracy.
I paliła. Trzymała używkę w długich palcach, na środkowym miała pierścionek w kształcie węża. Danusia z

30

urodą i makijażem przypominającym Nefretete wyglądała zjawiskowo. Odpalała papierosa od papierosa, zaciągała się pięknie i zastanawiała nad tym, kiedy wreszcie pójdzie na urlop. Była młodą dziewczyną, zaangażowaną w pracę „ku chwale Ojczyzny”. Najmocniejsze
papierosy, jakie paliłyśmy w ilościach niebotycznych,
przyczyniły się do odejścia Danusi.
Nie tylko w sądzie pojawiali się „chłopcy”. W prokuraturze też. M.in. Jacek Siedlarek. Pan Prokurator Jacek
był ślicznym, blondwłosym cherubinkiem. Uśmiechniętym, emocjonującym się pracą, przeżywającym sukcesy i porażki. Lata mijały. Jacek „Cherubinek” błysnął
jak meteor, zachorował i zgasł.
Osobą, o której mówiliśmy, że z mlekiem matki wyssała miłość do zawodu była pani Prokurator Irena Olga
Marecka. Nie mogła wybaczyć nam, że niejakiemu Andrzejowi S., który poćwiartował matkę, a zwłoki wrzucił do muszli klozetowej, orzekliśmy artykuł 25 § 2 kk.
Tłumaczyliśmy, że z powodu rozległych zmian w mózgu. Może wy i ja też mamy takie zmiany i co z tego? pytała wojowniczo. Była postrachem. Znakomicie przygotowana do sprawy, świetnie znająca akta, zarzucała
nas gradem pytań. Wypadaliśmy źle. Do legendy przeszło twierdzenie, że pani I. Marecka szczególnie lubiła
oskarżać lekarzy. Sprawdzając dokumentację lekarską
pytała, czy biegła często zmienia długopisy, bo każda
uwaga o pacjencie jest pisana innym kolorem. W domyśle, że dokumentacja była tworzona ad hoc. Pani Prokurator Marecka pracowała w okresie, w którym nikt nie
straszył terminami.
Terminów przestrzegał Pan Prokurator Błażej Kolasiński, patrząc z marsowym obliczem na biegłych , czy
znów gdzieś nie spsocili. Odszedł bardzo szybko.
W środowisku adwokatów szczególnym mentorem
był Pan mec. dr Roman Łyczywek. Baliśmy się Pana
Mecenasa równie mocno jak pani I.O. Mareckiej.
Znakomity, wszechstronny adwokat - to za mało. Był
człowiekiem renesansu. Udzielał się społecznie , pisał,
występował publicznie.
Pamiętamy Go z ciętego języka, celnych ripost, ironii , ale też i autoironii. Jeżeli proces sądowy jest w pewnym stopniu przeżyciem teatralnym, a biorąc w nim
udział osoby aktorami, to Pan Mecenas grał rolę znakomicie. Monologi, zmienianie timbre głosu, eksponowanie jednych określeń, wyciszanie innych, poprawianie
togi, praca rękoma, mimika - to wszystko powalało nie
tylko biegłych, ale i Wysoki Sąd. Tak myślę.
Wystąpienia pana Mecenasa dr Romana zawsze
były jedynymi w swoim rodzaju monodramami. Opartymi o profesjonalizm. Wydawało się, że Pan Doktor
R. Łyczywek jest wieczny. W chorobie leżał w oddziale,
w którym krótko przebywał mój Ojciec. Teraz Pan Mecenas też pewnie patrzy z góry i chichocze. Bo po naszych wystąpieniach chichotał. Z czasem zorientowali-

śmy się, że śladami Pana Doktora w Jego profesji podąża Syn i Wnuczki. Struchleliśmy. Teraz ścieramy
się z kolejnymi pokoleniami.
Mam przed oczyma widok młodej kobiety w todze, podpierającej się i z trudnością pokonującej
schody sądu. To było ostatnie spotkanie z panią mec.
Krystyną, Synową Pana Mecenasa R. Łyczywka.
Adwokackim Malowanym Ptakiem była Pani mec.
Alina Marecka. Szybko chodząca, poruszająca się,
zawsze w biegu, ubrana po męsku, z krótkimi, kolorowymi włosami i paznokciami, atakująca biegłych
zasadniczym głosem. Urocza dziewczyna i kochająca Matka. W czasie choroby kazała spojrzeć sobie w
oczy i powiedzieć, że będzie żyła. Usłyszała to. Odeszła.
Ponad rok temu zmarła Bożena Figarska. Piękna
kobieta i znakomity lekarz psychiatra. Interesowała
się hipnozą, metodami Silvy, upodobała sobie niekonwencjonalne metody leczenia w psychiatrii. Rzadko
orzekała. Sama podjęła decyzję o odebraniu sobie życia. I zrealizowała ją. Bożenie nie pomogliśmy. Nie
znaliśmy Jej.
Janusz Wdowiak był synem Profesora. Od pewnego czasu traktowaliśmy Janusza „Jasia” jak psychiatryczne dziecko specjalnej troski. Wpatrzony w Ojca,
stale mający w stosunku do Niego poczucie winy za
wszystko. Inteligentny, błyskotliwy, dowcipny, ironiczny. Nazywał swoją Alma Mater akademią smorgońską na wzór uczącej tańczyć niedźwiedzie akademii w Rosji carskiej. Kochał pacjentów, oni Jego. Siedział z nimi w gabinecie do późnych godzin wieczornych . Nie tylko, że nie przyjmował od niektórych honorarium, ale jeszcze dawał im pieniądze. Przyzwyczajeni do tego, dzisiaj przychodzą do nas. Do pewnego czasu jeździł po świecie, na kilka lat przed śmiercią nie opuszczał już domu. W swojej „niszy ekologicznej” czuł się najlepiej. Uwielbiał dyskusje . Grzebał w ziemi, szukał tam „kości”, czyniąc to z przyjacielem Doc. Mirkiem Parafiniukiem . Krytycznie podchodził do życia, do medycyny, swojego zawodu. Odszedł z Kliniki, bo męczył Go pewien stereotyp szpitalnej pracy. Z czasem męczyło Go życie. Janusza nie
ma wśród nas.
Odchodzimy po przegranej walce ciała. A także po
klęsce duszy, która nie zawsze jest w stanie zaakceptować świat takim, jakim jest.
Za miesiąc radosne Święta. Wspominajmy jednak
naszych Drogich Nieobecnych . [ ]

dr n. med. Ewa Kramarz
specjalista psychiatra, biegła sądowa

Iustitia w sporze o nowelizację
Prawa o ustroju sądów powszechnych
W dniach 14 i 15 listopada 2009 roku w Zegrzu pod Warszawą
odbędzie się XIV Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Jego przedmiotem będzie podsumowanie rocznej działalności Zarządu Stowarzyszenia i głosowanie nad udzieleniem mu absolutorium. Mając jednak na uwadze
kolejną batalię w jaką wkroczyło Stowarzyszenie z władzą wykonawczą, dotyczącą niekonsultowanych pomysłów reformy Prawa
o ustroju sądów powszechnych należy spodziewać się, że oceny
działania Zarządu będą skupiały się przede wszystkim wokół tego
tematu.
Członkowie Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia na zebraniu w dniu 22 października 2009 roku wybrali delegatów na
Zebranie Sprawozdawcze. Zostali nimi sędziowie: Krystyna Murawka, Bożena Majgier-Strączyńska, Joanna Wieczorkiewicz–
Kita, Marcin Roguski, Marcin Jędrzejewski, Izabela Sołtyszewska,
Marek Burzyński, Paweł Kaczyński, Ewa Borucka i Grzegorz Szacoń. Jako delegatów rezerwowych wybrano sędziów: Ryszarda
Alończyka i Monikę Orzechowską.
Jednocześnie członkowie Oddziału Szczecińskiego podjęli
uchwałę wyrażającą zaniepokojenie praktyką zaniechania przez
rząd konsultacji projektu zmian do u.s.p. W jej treści wskazano
m.in., że projekt zmian Prawa o ustroju sądów powszechnych z
dnia 30 kwietnia 2009 roku został poddany konsultacjom i uzyskał negatywną ocenę środowiska. Znaczna część zawartych w
nim rozwiązań została odrzucona przez około 90% sędziów, którzy na temat projektu się wypowiedzieli w ankiecie zorganizowanej przez SSP Iustitia. W ankiecie tej wzięło udział ponad dwa tysiące sędziów, co niewątpliwie jest grupą reprezentatywną. Stowarzyszenie sformułowało na podstawie wyników ankiety własną opinię na temat proponowanych przez władzę wykonawczą
zmian. W dniu 12 października 2009 roku Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do dalszych prac w Radzie Ministrów kolejną
wersję ustawy. Stanowiska Stowarzyszenia jednak niemal zupełnie nie uwzględniono, gdyż z pośród bardzo licznych wniosków
przez nie złożonych, w treści projektu zawarto jedynie kilka. Jednocześnie zamieszczono w projekcie bardzo liczne nowe zmiany,
których nigdy ze środowiskiem sędziowskim nie konsultowano, a
także nadano zupełnie odmienną treść wielu przepisom, które Iustitia zaakceptowała w wersji poprzedniej.
W uchwale Oddziału zaakcentowano także wątpliwość, że
nowy projekt nosi datę 12 października 2009 roku, w którym to
dniu stanowisko Ministra Sprawiedliwości było nieobsadzone.
Oznacza to, że tak ważną decyzję podjęto zatem bez udziału osoby, której zdanie powinno być kluczowe.
Członkowie Oddziału w konkluzji sprzeciwili się narzucaniu
władzy sądowniczej rozwiązań normatywnych, których nie poddano ocenie i dyskusji środowiska sędziowskiego, albowiem narusza to zasadę równowagi władz. Wskazali na konieczność przeprowadzenia rzetelnych konsultacji na temat nowego projektu i
uwzględnienia opinii o nim reprezentatywnych przedstawicieli
wszystkich szczebli sądownictwa. [ ]
Grzegorz Szacoń
Wiceprezes Zarządu Oddziału Szczecińskiego
SSP Iustitia

Prokurator
contra stoczniowcy
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Po tragicznych wydarzeniach Grudnia 1970 r. władza po raz pierwszy zdecydowała się na bezpośrednie spotkanie ze strajkującymi. 24/25 stycznia 1971 r.
w Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego I sekretarz KC
PZPR Edward Gierek, premier Piotr Jaroszewicz i Minister Obrony Narodowej gen. Wojciech Jaruzelski podjęli bezprecedensowe rozmowy z robotnikami. Później
odbyło się także kilka innych zebrań na terenie kilku
zakładów pracy. Przedstawiciele lokalnej władzy w tym
reprezentanci partii, MO, SB, a także prokurator wojewódzki stanęli twarzą w twarz ze stoczniowcami, po
to, aby rozmawiać, wyjaśniać i odpierać zarzuty. Powodem była również chęć załagodzenia napięć i zapewnienie dalszego funkcjonowania zakładów.
27 lutego 1971 r. na terenie Stoczni Szczecińskiej odbyło się sześciogodzinne spotkanie przedstawicieli załogi z ówczesnym prokuratorem wojewódzkim Zdzisławem Rozumem, komendantem wojewódzkim MO płk.
Julianem Urantówką, dwoma nieznanymi z nazwiska
przedstawicielami MSW, dyrektorem naczelnym stoczni Tadeuszem Cenkierem i kierownikiem Wydziału Administracyjnego KW PZPR Marianem Zakrzewskim.
Spotkanie, w którym wzięło udział ok. 50 przedstawicieli załogi, poprowadził sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR Mieczysław Dopierała. Długość tej rozmowy oraz zawarte w notatce Rozuma relacje wskazują,
iż przebiegało ono w dużym napięciu. Już na początku
robotnicy prosili o wyjaśnienie kwestii powszechnego
łamania praworządności przez MO, Służbę Więzienną
i prokuraturę w kontekście uchwały Rady Ministrów
z 17 XII 1970 r., która m.in. zezwoliła na użycie broni.
W odpowiedz Rozum podkreślił, że organy porządkowe interweniowały w przypadku podpalenia gmachów
publicznych lub grabieży. Przywołując stwierdzenia nowego I Sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka o odcięciu się robotników od aktów grabieży i podpaleń, zręcznie stwierdził, że obowiązuje lojalność wobec tych ustaleń. Jednocześnie podkreślił, iż działanie sił porządkowych dotyczyło jedynie sprawców podpaleń i grabieży
oraz że osoby te poniosą odpowiedzialność karną. Naturalnie nie ujawnił przywołanych wcześniej wytycznych prokuratury generalnej. Podał zaś dokładnie liczbę osób zatrzymanych zaznaczając, iż 20% z nich nigdzie nie pracowała, a 10 % było już karanych. Niezgodnie z prawdą osoby zatrzymane podzielił jedynie na naruszających godzinę policyjną (ok. 200 osób) i dokonujących podpaleń i grabieży (ok. 300 osób). Przyznał jednakże, iż przekraczano 48 godzinny termin stosowania zatrzymania, jako powód podając podpalenie budynku prokuratury i nienormalną sytuację (w rzeczywistości odejście od 48-godzinnego terminu zatrzymań
polecił stosować ówczesny prokurator generalny Kazimierz Kosztirko). Rozum zaznaczył także, że zagrożo-

ny był byt państwa, a na szali stanęła polska racja stanu, wobec czego - jak stwierdził - wszystko, co pomaga
odwrócić sytuacje nie może być uznane za niepraworządne. Omówił także sprawę osadzenia zatrzymanych
w areszcie śledczym, co było swego rodzaju ewenementem, gdyż tradycyjnie stosowano milicyjne izby zatrzymań. Jako powody Rozum podał względy bezpieczeństwa, atak na budynek prokuratury, a także przewrotnie zaznaczył, że areszt podlegał ministerstwu sprawiedliwości, nie zaś MO i że było tam lepsze wyżywienie.
Tym samym dając do zrozumienia, iż zatrzymani mogliby być gorzej traktowani przez milicjantów.
Po prokuratorze głos zabrał Edmund Bałuka były
przewodniczący komitetu strajkowego, wówczas sekretarz rady zakładowej stoczni. W prawdopodobnie emocjonalnym wystąpieniu zadał kilka retorycznych pytań.
M.in. Kto zmusił społeczeństwo do rzucania kamieniami w MO i kto zmusił MO i funkcjonariuszy MO przebranych za wojskowych do strzelania? Stwierdził stanowczo, że gdyby ktoś z władz przyjechał do stoczni
nie doszłoby do tragedii. Wyraził także zrozumienie
dla zatrzymań osób dopuszczających się kradzieży, ale
potępił strzyżenie włosów. Szczególnie mocno Bałuka
wystąpił w sprawie Bogusława Stecko (dziewiętnastoletniego stoczniowca zatrzymanego m.in. pod zarzutem podpalenia budynku KW MO), domagając się jego
zwolnienia i oferując poręczenie. Wyraził także ogólny pogląd wychowawczy sprowadzający się do pozwolenia nauczycielom na karcenie dzieci. Podobnie inni,
nieznani dziś z nazwiska (w czasie spotkania z zasady robotnicy odmawiali podawania nazwisk) wypowiadający się podkreślali, że należy raczej zająć się marginesem społecznym, nadużyciami gospodarczymi niż
uczestnikami zajść, którzy byli w większości robotnikami. Pojawiły się też wątki pewnego rodzaju współczucia wobec milicjantów, których według jednego z przemawiających tragedią jest, że musieli stanąć po niesłusznej stronie. Inny z głosów: Prokuratura powinna
stać na straży interesów klasy robotniczej. Domagano
się także ścigania tych, którzy strzelali do protestujących. Padły głosy o prowokacji, której elementem była

| dr Radosław Ptaszyński [OBEP IPN w Szczecinie]
zarówno podwyżka cen jak i działania milicjantów. Pojawił się również postulat rozwiązania ORMO i ukarania winnych bicia zatrzymanych. I wreszcie najradykalniejszy postulat: oddania pod sąd winnych tragedii. W
bardziej wyważony sposób przemawiał Franciszek Wilanowski, będący prokuratorem do 1955 r., który zwrócił uwagę na złamanie konstytucji i powszechne naruszenia praworządności. Silnie akcentowano także
strach przed odpowiedzialnością stoczniowców i mogącymi nastąpić represjami. W odpowiedzi Rozum powtarzał nieustannie, że zgodnie z wypowiedziami Gierka obowiązywała zasada ścigania sprawców podpaleń
i grabieży. Odnośnie sprawy Stecko, którego zwolnienia domagał się także dyrektor stoczni, zadeklarował
podjęcie decyzji w ciągu trzech dni. Zgodnie z oczekiwaniami słuchaczy zapowiedział także surowe kary dla
chuliganów i przestępców pospolitych. Podał także informację, iż 70% osób przebywających nadal w areszcie stanowiły osoby wcześniej karane, w 45 % zaś niepracujące.
Uzupełnieniem były wypowiedzi komendanta wojewódzkiego milicji, który stwierdził nieprawdziwie, że
milicja nie strzelała oraz zgodnie już z prawdą, że nie
była przebierana w mundury wojskowe, a jedynie jej
umundurowanie polowe było bardzo podobne do wojskowego. Zaapelował także o odbudowanie wzajemnego zaufania i współpracy.
Podobne spotkanie z załogą odbyło się w stoczni Remontowej Parnica 4 marca 1971 r. Według relacji Rozuma miało ono podobnie napięty i ostry charakter jak w
Warskim. Wzięło w nim udział wówczas ok. 300–350
osób, w tym poza prokuratorem wojewódzkim także
komendant miasta MO płk Graczyk, prokurator powiatowy Stanisław Kolarz oraz kierownik Wydziału Spraw
Wewnętrznych Stanisław Mucha. Załoga stoczni miała przede wszystkim pretensje do milicjantów za bicie w czasie zatrzymań i po nich. Jeden ze stoczniowców stwierdził: milicja bije w samochodach, gdy człowiek jest już obezwładniony. Mszczą się jak zboczeńcy,
inny z robotników groził: jeżeli jeszcze raz podniesiecie
rękę na robotników to te łapy połamiemy żebyśmy swoimi trupami mieli zasłać ulice. Zadano też pytania, które dla przedstawicieli władzy mogły być uciążliwe: jaka
ustawa pozwala na zatrzymanie powyżej 48 godzin? Ilu
funkcjonariuszy siedzi za znęcanie się nad zatrzymanymi? Kto wydał rozkaz strzelania? Odpowiedzi Rozuma nie odbiegały od udzielanych wcześniej. Prokurator
podkreślał m.in., że zabici polegli pod bardzo ważnymi dla państwa obiektami, że zagrożone były materiały
kontrwywiadowcze i mogło dojść do wypuszczenia kilkuset kryminalistów. Wystąpienie Rozuma sala przyjęła oklaskami. Płk Graczyk deklarował zaś, że milicjanci
nie strzelali i nie otrzymali długiej broni.

Po tym spotkaniu Rozum dla siebie lub przełożonych w Warszawie zanotował kilka wniosków. Jego zdaniem najważniejszymi z nich były: niechęć do milicji,
brak zaufania do słów Gierka, inspirowana przez środowisko inteligenckie krytyka zatrzymań przekraczających 48 godzin, zaostrzenia krytyki przez nowe władze
związkowe, co jego zdaniem wynikała z chęci wzmocnienia swojej pozycji i zaszachowania i onieśmielenia
organów ścigania w penetrowaniu środowiska stoczniowego oraz uzyskania rezygnacji ze ścigania grabieży
a zwłaszcza podpaleń. Generalnym wnioskiem prokuratora było: nie spieszyć się, poczekać. Na bieżąco konsultowano się z Prokuraturą Generalną. Przykładem
może być sprawa pytania, które wpłynęło ze Stoczni
w sprawie podstawy do wypłacania wynagrodzeń wobec osób zatrzymanych, które nie były jednak tymczasowo aresztowane. W interpretacji Rozuma celem pytania było postawienie prokuratury w kłopotliwej sytuacji. Zastosował zatem wybieg powołując się na przepis prawny pozwalający na usprawiedliwienie nieobecności, gdy powodem był inny nadzwyczajny wypadek
uniemożliwiający terminowe przyjście do pracy.
Już wówczas, w 1971 r., wiedziano, że szczególne
znaczenie ma fakt braku wszczęcia śledztwa w sprawie
osób zabitych w wydarzeniach grudniowych. Prokuratura szczecińska zebrała materiały w tej sprawie jednak formalnie nigdy takiego śledztwa nie poprowadzono. Nie przekazano także dokumentacji do prokuratury wojskowej, która mogła się tym zająć. Decyzja taka
przekazana w sposób nieformalny wypłynęła z Prokuratury Generalnej, która zapewne konsultowała ją z najwyższymi w państwie władzami. Potwierdzają to słowa ówczesnego Naczelnego Prokuratora Wojskowego
Lucjana Czubińskiego, którego zdaniem istniała w tej
sprawie ustna dyrektywa Prokuratora Generalnego.
Pewnym uzupełnieniem mogą być zeznania byłego
prokuratora wojewódzkiego złożone w 1990 r. Stwierdzał on wówczas, iż jego zdaniem żadna z ofiar nie zginęła od kul wystrzelonych przez funkcjonariuszy MO
lub SB, wobec czego nie miał on obowiązku wszczynania śledztwa w sprawie osób zabitych w czasie szczecińskich wydarzeń. Rozum mówił wprost: zdawałem sobie
przy tym sprawę, że w zaistniałej sytuacji decyzja o wszczęciu w tej sprawie śledztwa musiałaby zapaść na najwyższym szczeblu. Z rozmów z prok[uratorem] gen[eralnym] Kosztirką wynikało jednak, że jest decyzja o niewszczynaniu śledztw. Prokurator podkreślił także, że jeśli miałby konkretne doniesienia o spowodowaniu śmierci przez funkcjonariuszy MO lub SB to jednak wszcząłby
śledztwo lub zażądał polecenia na piśmie. [ ]
Na zdjęciu: Spotkanie stoczniowców z Edwardem
Gierkiem 24/25 I 1971 r. (fot. Maciej Jasiecki)

33

Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński,
Wiceprezes Zarządu Oddziału ZPP – Ryszard Różycki

HISTORYCZNE SPOTKANIE
W ramach spotkań prawników okręgu
szczecińskiego, organizowanych przez
Zarząd Oddziału Zrzeszenia Prawników
Polskich, wizyty składają czołowe osobistości ze świata prawniczego, m.in. gościliśmy w Szczecinie: rzeczników praw
obywatelskich, prezesów Trybunału Konstytucyjnego, marszałka Sejmu RP, wybitnych profesorów wyższych uczelni.
Tym razem, tj. 21 września br. można śmiało powiedzieć, odbyło się historyczne spotkanie, bowiem swoją obecnością zaszczycił nas ks. abp prof. dr hab.
Andrzej Dzięga metropolita szczecińsko
– kamieński.
W wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej, nastąpiło bardzo serdeczne powitanie
Księdza Arcybiskupa, zaproszonych gości, a wśród nich Beaty Nowakowskiej –
Prokurator Apelacyjną w Szczecinie, Tadeusza Juliana Haczkiewicza – Prezesa
Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Józefa
Skoczenia – Prokuratora Okręgowego w
Szczecinie, dr Jana Macholaka – dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie.
Ksiądz Arcybiskup wygłosił referat
na temat: „Godność ludzka, jako wartość i wyznacznik granic praw oraz wolności człowieka”. W swoim dość obszernym wystąpieniu nawiązał on do historycznego ujmowania godności ludzkiej i
przedstawił współczesne rozumienie rzeczonej godności. Wskazał na cztery koncepcje: filozoficzną, teologiczną, prawną
i psychologiczno-społeczną. Przy czym
podkreślił cztery wiodące postawy tej
godności, a mianowicie: biologiczną, wg
której człowiek jest uwzględniany, jako
obraz i podobieństwo Boże; metafizycz-

ną, gdzie podstawą jest rozum, a godność
ludzka jest wartością samą w sobie, przez
co człowiek jest podmiotem, a nie przedmiotem; etyczną, w myśl której człowiek jest zdolny do podejmowania wolnych decyzji – jest istotą moralną; ontologiczną – wskazującą na autoświadomość
człowieka, przez co człowiek wie, że jest
inny od świata.
W dalszym ciągu swojego wystąpienia Ksiądz Arcybiskup przybliżył pojęcie
człowieka, które jest jedno, natomiast są
różne jego przejawy. Są ludzie wierzący
i niewierzący. Ci pierwsi godność ludzką rozważają w oparciu o antropologiczno – teologiczne rozumowanie, a drudzy
o antropologiczno – filozoficzne. Wiedza
nasza o nas samych niestety, nie jest jeszcze wystarczająca, nie mówiąc o materii wszechświata – w tym miejscu Ksiądz
Arcybiskup odwołał się do niedawnego wykładu ks. prof. Michała Hellera w
Szczecinie, że materię znamy zaledwie w
4%. Dlatego porządek antropologiczno –
teologiczny jest bardzo istotny dla naszej
wiedzy o nas samych, tym bardziej, że

żadna prawda wiary nie została wymazana, gdy idzie o poznawalność człowieka.
Gorącą prośbą – wpisania godności
człowieka w codzienność naszego życia
– Ksiądz Arcybiskup zakończył bardzo
cenne i interesujące wystąpienie.
W dyskusji głos zabrali: prok. Beata
Nowakowska, adw. Andrzej Marecki,
funkcjonariusz Policji podinsp. Leszek
Łozienko. W spotkaniu uczestniczył też
poseł na Sejm RP Arkadiusz Litwiński.
Na zakończenie dla upamiętnienia pobytu Księdza Arcybiskupa na spotkaniu
z prawnikami Szczecina przedstawiono
– z podziękowaniami – wydanie książkowe materiałów ze szczecińskiej konferencji naukowej (której współorganizatorem
było Zrzeszenie Prawników Polskich)
„Prawo elementem represji w okresie stalinowskim” z uprzejmą prośbą o przyjęcie od Zarządu Oddziału ZPP. [ ]

Ostatnie słowo należało do sędziów

wiedzieć, że pierwsza para uzyskała wynik nieprzekraczający 60% (dokładnie
59,52), wyprzedzając kolejne pary zaledwie o 0,6% i 1,2%.
Tuż za podium uplasowała się radczyni prawna Judyta Michałowicz, która wraz ze swoim partnerem brydżowym
Arturem Wnękiem, uzyskała wynik gorszy od trzeciej pary jedynie o niecałe 2%.
Mniej szczęścia w kartach mieli tym
razem ubiegłoroczni zwycięzcy turnieju radca prawny Janusz Harbuz-Wójciak
i asesor prokuratorski Kamil Stronikowski, którzy zajęli 5. miejsce. Na kolejnych
miejscach uplasowali się odpowiednio:
reprezentująca Świnoujście para radcowska Lubomira Grobelska i Bronisław Zimecki, adwokat Włodzimierz Łyczywek
ze Zdzisławem Trukszynem i sędziowie
Jacek Szreder i Dariusz Ścisłowski.
Okazja do rewanżu już w przyszłym
roku. [ ]

Szczecińscy prawnicy brydżyści po raz
kolejny spotkali się w lokalu Szczecińskiej Izby Adwokackiej przy placu Batorego 3, by wziąć udział w corocznym
turnieju o puchar ufundowany przez

Zwycięska para Artur Karnacewicz i Andrzej Olszewski
z okazałym pucharem dziekana ORA w Szczecinie

dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej
w Szczecinie.
Zawody tradycyjnie sędziował Longin
Piasecki, i to on – po ponad czterogodzinnych zmaganiach – podpisał końcową tabelę wyników.
Z ośmiu par, jakie przystąpiły do zmagań brydżowych, w pierwszej trójce znalazły się dwie pary sędziowskie. To wynik w
historii naszego turnieju niespotykany. Informujemy więc, iż zwycięzcami VII edycji szczecińskich prawniczych zmagań brydżowych zostali sędziowie Artur Karnacewicz i Andrzej Olszewski. Tuż za nimi uplasowali się adwokaci Bartłomiej Sochański
i Piotr Dobrołowicz oraz kolejni sędziowie
Paweł Kaczyński i Leon Miroszewski.
Co ciekawe, rywalizacja w tym roku
była wyjątkowo wyrównana. Dość po-

Ryszard Różycki
Wiceprezes Zarządu Oddziału
Zrzeszenia Prawników Polskich
w Szczecinie

Piotr Dobrołowicz

Realizujesz
cele

Realizujesz
siebie

Pożyczka Gotówkowa
dla grup zawodowych
bez zaświadczenia o dochodach
oprocentowanie już od 9,99%

• kwota pożyczki może wynosić nawet do 120 000 zł
• długi okres kredytowania – do 7 lat
• możliwość redukcji zobowiązań miesięcznych dzięki
opcji konsolidacji
Zapraszamy do oddziału:
Szczecin, ul. Wyszyńskiego 2
tel. (091) 434 76 77

www.citihandlowy.pl

* Przykładowa Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania dla pożyczki na kwotę 100 000 zł z oprocentowaniem 9,99%, prowizją 5% oraz okresem kredytowania 84 miesiące wynosi 12,21%
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy, Citibank oraz Citi never sleeps są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów z grupy Citigroup Inc.

