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Nie działamy w próżni
z Ryszardem Iwankiewiczem, prezesem Sądu Apelacyjnego  
w Szczecinie rozmawia Piotr Dobrołowicz
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Piotr Dobrołowicz, In Gremio: Od kilku miesięcy pełni 
pan funkcję prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. 
Wcześniej był pan jego wiceprezesem. Jakie są różnice? 
Co się zmieniło?

Ryszard Iwankiewicz: Różnice są odczuwalne. Doszły 
nowe obowiązki, zwiększyły się kompetencje i odpowie-
dzialność. Na poprzednim stanowisku, w związku z usta-
lonym przez mojego poprzednika - prezesa Tadeusza Hacz-
kiewicza - podziałem czynności, do moich obowiązków na-
leżał przede wszystkim nadzór nad sądami okręgowymi 
podlegającymi naszej apelacji. Zarządzaniem Sądem Ape-
lacyjnym i nadzorem administracyjnym na tym szczeblu 
zajmował się natomiast prezes Haczkiewicz. Nowością jest 
więc niewątpliwie samodzielne sprawowania zadań wcho-
dzących w zakres szeroko pojmowanej administracji sądo-
wej oraz współdziałanie z dyrektorem Sądu w zakresie fi-
nansowania działalności sądów apelacji szczecińskiej. Od-
miennie niż było poprzednio, także na szczeblu Sądu Ape-
lacyjnego podzieliłem się władzą, powierzając bezpośredni 
nadzór nad Wydziałem Karnym wiceprezesowi Sądu -  
sędziemu Maciejowi Żelazowskiemu, który jest karnistą.

P.D.: Czy ma pan jakiś program, przesłanie dla sędziów 
z obszaru apelacji szczecińskiej?

R.I.: Taki program właśnie tworzę, bardzo mi na nim za-
leży. Kierowanie i zarządzanie tak dużym okręgiem są-
dowym, jakim jest obszar apelacji szczecińskiej, rodzi ko-
nieczność długofalowego planowania działań, które w 
swym założeniu winny skutkować coraz lepszym i spraw-
niejszym funkcjonowaniem Sądu Apelacyjnego w Szcze-
cinie oraz poszczególnych sądów wchodzących w skład 
apelacji szczecińskiej. Wymaga to określenia celów, które 
w pewnej perspektywie czasowej mają być osiągnięte oraz 
wyznaczenia zadań, których realizacja zagwarantuje osią-
gnięcie tych celów, a także wskazania środków umożliwia-
jących wykonanie tych zadań. Niewątpliwie punktem wyj-
ścia powinno być zdiagnozowanie istniejącego stanu rze-
czy. Dlatego też zwróciłem się do osób pełniących funkcje 
kierownicze w sądach apelacji szczecińskiej z prośbą o do-
konanie odpowiednich analiz i wskazanie rzeczywistych 
potrzeb we wszystkich sferach funkcjonowania jednostek 
wymiaru sprawiedliwości, w tym między innymi organi-
zacji pracy, logistyki, kadr, struktury jednostek, remontów,  
inwestycji, informatyzacji i komputeryzacji, oraz o przed-
stawienie propozycji rozwiązań, które pozwoliłyby na po-
prawę aktualnej sytuacji, uwzględniając to, iż celem pro-
ponowanych działań ma być usprawnienie zarządzania 
kadrami, usprawnienie zarządzania sprawami, przyspie-
szenie postępowań sądowych, a w szczególności likwida-
cja strukturalnych zaległości oraz podwyższanie poziomu 
orzecznictwa, polepszenie warunków i organizacji pra-
cy sędziów oraz innych osób zatrudnionych w sądach, 
usprawnienie i podwyższenie standardów obsługi intere-
santów, oraz systematyczne podwyższanie kwalifikacji sę-
dziów i pozostałych osób zatrudnionych w sądach. Nade-

słane odpowiedzi będą wykorzystane do opracowania pla-
nu rozwoju apelacji szczecińskiej. Jestem również mocno 
zainteresowany tym, aby Sąd Apelacyjny w Szczecinie stał 
się ośrodkiem twórczej myśli prawniczej, który zarówno 
poprzez swoje orzecznictwo, jak i działalność dydaktyczną 
w pozytywny sposób wpływałby na podwyższenie pozio-
mu szeroko pojmowanego wymiaru sprawiedliwości. Liczę 
tu na współpracę ze wszystkimi środowiskami prawniczy-
mi apelacji szczecińskiej oraz wyższymi uczelniami funk-
cjonującymi na obszarze apelacji szczecińskiej. 

P.D.: Czy są już w chwili obecnej widoczne jakieś zasadni-
cze problemy wymagające natychmiastowej interwencji? 

R.I.: Fundamentalnych nie dostrzegam, ale z pełną diagno-
zą chciałbym się jeszcze wstrzymać. Trzeba przy tym pod-
kreślić, iż od kilku lat ogólny stan sądownictwa na terenie 
apelacji szczecińskiej systematycznie się poprawia. Mu-
simy jednak też pamiętać, że prezesi sądów apelacyjnych 
nie mają nieograniczonych możliwości – jesteśmy związani 
przepisami, które regulują funkcjonowanie sądów, określa-
ją ich strukturę organizacyjną, wskazują, jakie są stanowi-
ska, jakie są zasady zatrudniania sędziów, urzędników są-
dowych, asystentów, referendarzy. Pole manewru, siłą rze-
czy, jest ograniczone. Nadto, odczuwalna jest niestety chęć 
centralizowania uprawnień. Wiele rozwiązań jest narzuca-
nych z góry przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Właśnie, 
z tego co wiem, jesteśmy w przededniu nadania biegu pro-
cesowi legislacyjnemu w przedmiocie zmian ustawy Prawo 
o ustroju sądów powszechnych. Zawarte tam są kontrower-
syjne propozycje, które nie podobają się nie tylko sędziom, 
ale także i innym środowiskom prawniczym. Niestety, po-
mimo wielokrotnie podejmowanych przez nas prób wypra-
cowania kompromisowego stanowiska, wiele wskazuje na 
to, że zmiany te mogą być przeprowadzone jeszcze w obec-
nej kadencji parlamentu. 

P.D.: Co w tych zmianach najbardziej sędziom się nie podoba?

R.I.: Sporo wątpliwości budzi proponowany system oce-
ny sędziów. Powszechnie ocenia się, że odebranie preze-
som sądów możliwości zarządzania kadrą administracyjną 
sądu i przekazanie tych kompetencji powoływanym przez 
ministerstwo dyrektorom sądów jest pomysłem fatalnym. 
Prezes sądu w takiej sytuacji miałby pod swoją pieczą jedy-
nie sędziów, referendarzy i asystentów. 



P.D.: To może lepiej? Będzie mniej pracy.

R.I.: Być może tak, tylko że trudno nam wyobrazić sobie do-
bre funkcjonowanie sądu w sytuacji, kiedy osoby sprawują-
ce funkcje kierownicze, czyli prezesi, czy przewodniczący  
wydziałów, nie mieliby wpływu na decydowanie o tym, kto 
będzie kierownikiem sekretariatu, kto w tym sekretariacie bę-
dzie pełnił funkcję sekretarza sądowego czy protokolanta. Pro-
ponowana regulacja zmierza do podziału władzy w sądzie, co 
z kolei może skutkować brakiem porozumienia na linii pre-
zes – dyrektor. W projekcie zmian nie ma takich rozwiązań 
systemowych, które by gwarantowały w miarę bezkonflikto-
we współdziałanie. Wszystko będzie zależało od charakteru 
i osobowości osób pełniących te dwie funkcje. Z drugiej stro-
ny, o czym nie zapominam, proponowane zmiany przyznają 
szersze kompetencje dla prezesów sądów apelacyjnych, na 
przykład w zakresie powoływania prezesów sądów rejono-
wych. Do tej pory robił to Minister Sprawiedliwości, wg pro-
jektu – ma to należeć do prezesa sądu apelacyjnego. 

P.D.: Powszechny jest w mediach pogląd, że w Polsce 
mamy już wystarczającą ilość sędziów. Jak to pan ocenia z 
perspektywy Szczecina – wystarczy nam sędziów? 

R.I.: Z grubsza tak, chociaż można znaleźć takie sądy, gdzie 
pewne braki etatowe występują. Generalnie jest to kwestia od-
powiedniego wyrównania możliwości do potrzeb. W projek-
cie budżetu na przyszły rok wnioskowaliśmy o przyznanie kil-
ku etatów sędziowskich dla sądów apelacji szczecińskiej. Od-
rębnym problemem jest zaś obecnie funkcjonujący system 
wyłaniania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie. 

P.D.: Sędziów zatem nam nie brakuje. Wiemy jednak, że 
znacznie gorzej jest z asystentami. 

R.I.: Z asystentami jest problem, i on się niestety pogłębia, bo 
przepisy nie dają nam możliwości szerokiego naboru. Obo-
wiązuje wymóg, że kandydat na asystenta ma legitymować się 
zdanym egzaminem sędziowskim, prokuratorskim, radcow-
skim lub adwokackim. Ma mieć skończoną aplikację i zdany 
egzamin zawodowy. To wysokie kryteria, których potencjalni 
zainteresowani pracy asystenta zwykle nie spełniają. 

P.D.: To może tutaj należy powalczyć o nowelizację?

R.I.: Oczywiście, że tak. Ten postulat zgłaszamy od wielu miesię-
cy. Pamiętam takie spotkanie z ministrem Krzysztofem Kwiatkow-
skim w lutym tego roku, przy okazji otwierania nowego budynku 
Sądu Okręgowego przy ulicy Piotra Skargi. Tam podczas spotkania 
z sędziami ten problem był poruszany. Pan minister obiecywał, że 
zostanie on rozwiązany, ale nie doczekaliśmy się żadnych zmian. 
A sytuacja, jak była, tak jest zła. W naszym okręgu apelacyjnym, 
czyli na terenie naszej apelacji szczecińskiej, jest około czterdzieści 
nieobsadzonych etatów asystenckich. Obecnie trwają konkursy na 
asystentów, ale kandydatów jest ledwie kilkunastu. 

P.D.: „Iustitia” apelowała ostatnio do sędziów, aby w 
ramach protestu przeciwko zbyt niskim zarobkom sę-
dziów, zaprotestować w ten sposób, żeby nie brać udzia-
łu w listopadowych wyborach samorządowych.

R.I.: To budzi mój zdecydowany sprzeciw. 

P.D.: Ta inicjatywa ostatecznie się nie udała - wszystkie ko-
misje są obsadzone. 

R.I.: Akurat jestem w takim wieku, że pamiętam czasy, kie-
dy nie mieliśmy wolnych wyborów, i dla mnie demokra-
tyczne wybory jest to wielka wartość. Bojkot komisji wy-
borczych, a co za tym idzie, próba storpedowania wolnych 
wyborów samorządowych nie mieści mi się w głowie. Je-
stem zdecydowanie przeciwny. 

P.D.: „Iustitia” stosuje też inną formę protestu, tj. „dzień 
bez wokandy”. 

R.I.: Dni bez wokandy mają swój wyraz propagandowy, 
nie przeczę. Zapewne będzie on coraz mniejszy, bo te pro-
testy powtarzają się co jakiś czas. Szczęśliwie nie wpływa 
to destrukcyjnie na funkcjonowanie sądów, bo dotychczas 
w istocie cała rzecz sprowadzała się do tego, że w danych 
dniach wokand w większości sądów nie było, ale za to w in-
nych dniach były dodatkowe sesje, co wyrównywało w ska-
li miesiąca ogólną liczbę posiedzeń sądowych. 

P.D.: Wracając do kwestii wynagrodzeń sędziowskich, to uwa-
ża pan, że w chwili obecnej są one zbyt niskie, czy jest to już pu-
łap, który można uznać za odpowiedni do wykonywanej pracy?

R.I.: Nigdy nie jest tak, że nie może być lepiej. To młodzi 
sędziowie są motorem napędowym wspomnianych dzia-
łań, i oni zdominowali „Iustitię”. Z tego powodu zaznacza 
się radykalniejsze stanowisko. Pamiętam, i tu odwołam się 
do mojej pierwszej pracy w sądzie, kiedy zaczynałem orze-
kać jako asesor w 1989 r., powszechną biedę i marne wyna-
grodzenia, które nie wystarczały nam na zaspokojenie pod-
stawowych potrzeb życiowych. Dzisiaj jest znacznie lepiej. 
Warunki pracy są lepsze, wynagrodzenia też, choć oczywi-
ście powinny być wyższe. Myślę przy tym, że to nie jest do 
końca problem budżetu, bo w skali makro poniesienie do-
datkowych wydatków na podwyżki dla sędziów nie byłoby 
zbytnim obciążeniem. Jednak nie możemy uciekać od ogól-
nej sytuacji w kraju. Skoro sytuacja budżetu jest dzisiaj zła, 
a oszczędności szuka się wszędzie, planuje się chociażby 
ograniczenie zatrudnienia w urzędach czy zamrożenie płac 
w budżetówce, to domaganie się wysokich podwyżek dla 
sędziów nie dość, że jest nierealne, to dodatkowo nie przy-
sparza nam popularności. 

P.D.: Domaganie się podwyżek nigdy nie przysparza po-
pularności. 

R.I.: To prawda. Oczywiście, bywały dla budżetu lepsze cza-
sy, a i wtedy postulatów sędziowskich nie spełniano. Trud-
no znaleźć najlepszy moment, by te podwyżki wprowa-
dzać w życie. Na pewno byłoby łatwiej, gdyby sędziów było 
mniej, gdyby to był bardziej elitarny zawód. W tej chwi-
li w Polsce mamy około dziesięć tysięcy sędziów. To wiel-
ka rzesza osób, nieporównywalna z wieloma innymi kra-
jami, choćby Francją. Pamiętać musimy i o tym, że z wy-
nagrodzeniami sędziowskimi powiązane są wynagrodze-
nia innych osób. Podwyżka dla sędziów pociąga automa-
tycznie za sobą podwyżki dla innych pracowników wymia-
ru sprawiedliwości. Podsumowując, jestem za jak najlep-
szym wynagradzaniem sędziów, bo służba, jaką sędzia wy-
konuje, jest tego godna, ale nie możemy zapominać o sytu-
acji w kraju. Działania środowiska sędziowskiego powinny 
uwzględniać to, jak będziemy odbierani w społeczeństwie. 
Nie działamy w próżni. Nie możemy doprowadzić do utra-
ty autorytetu społecznego, jakim zawód sędziego powinien 
niezmiennie się wyróżniać. [  ]
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Prezydentem się bywa, a prawnikiem się jest
z adwokatem Bartłomiejem Sochańskim, kandydatem na Prezydenta Miasta Szczecin rozmawia Piotr Dobrołowicz 
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Piotr Dobrołowicz, In Gremio: Kandyduje pan na prezy-
denta naszego miasta. Dlaczego? Źle pan się czuje w ad-
wokaturze? 

Bartłomiej Sochański: To trudne pytanie. Sam je sobie 
wcześniej zadawałem i długo szukałem odpowiedzi. Osta-
tecznie przeważyła chęć powrotu do polityki.

P.D.: Co takiego ma polityka, czego nie ma adwokatura?

B.S.: Polityka daje możliwość wpływania na bieg życia, na 
kształtowanie rzeczywistości. Prawo jedynie interpretuje tę 
rzeczywistość, ewentualnie podsumowuje ją. Myślę, że po-
lityk ma zdecydowanie inne od prawnika spektrum działa-
nia. Jako prawnik w sprawach swoich klientów, raczej po-
ruszam się w ich przeszłości, natomiast jako polityk myślę 
przede wszystkim o przyszłości. Zajmuję się budowaniem 
nowego ładu, nie rozliczam się z niczym, co było i tak na-
prawdę pozostaje tylko gdzieś tam w aktach. Będąc polity-
kiem patrzę do przodu.

P.D.: Często spotykam się z poglądem, że inteligentny czło-
wiek, który potrafi sobie poradzić w życiu, utrzymać rodzinę, 
raczej od polityki trzyma się z daleka. 

B.S.: To prawda, że tak ludzie myślą i tak reagują, ale nie 
uważam, by to było słuszne. Wprost przeciwnie, trze-
ba w Szczecinie, też w naszym prawniczym środowisku, 
obudzić obywatelskiego ducha, który śpi. Jednym z celów  
mojego komitetu jest obudzenie Szczecina, to znaczy pobu-
dzenie aktywności szczecinian, spróbowanie takiego urzą-
dzenia szczecińskiej władzy, żeby była ona apartyjna, ode-
rwana od gry politycznej, bardziej obywatelska. 

P.D.: Obecnym prezydentem miasta jest Piotr Krzystek. 
Też prawnik – radca prawny. Czy może pan zapropono-
wać Szczecinowi coś więcej niż on?

B.S.: Jestem przekonany, że mogę Szczecinowi dać więcej 
niż Piotr Krzystek. Mam większe doświadczenie i wiarygod-
ność, zwłaszcza w stosunkach międzynarodowych. Przede 
wszystkim, Piotr Krzystek związał się z określonym ugrupo-
waniem politycznym, otoczył się ludźmi z tego ugrupowania 
i do tej chwili w zasadzie się z niego nie wycofał, a jedynie 
zawiesił w nim członkowstwo. Zasadniczo pozostaje nadal 
człowiekiem zależnym od nomenklatury partyjnej. 

P.D.: Mówiąc nomenklatura partyjna ma pan na myśli 
Platformę Obywatelską. To złe rozwiązanie dla Szczecina, 
że ta partia decyduje obecnie o losach Szczecina? 

B.S.: Platforma w ostatnich latach dała w Szczecinie po-
kaz złego rządzenia. Chodzi mi przede wszystkim o to, że 
decyzje o Szczecinie zapadały poza Szczecinem. Były to 
ośrodki, skąd wywodzili się liderzy Platformy. Znamien-
nym przykładem jest to, że namaszczanie kandydata na 
prezydenta naszego miasta odbywało się w Wałczu i w 
Płotach. Dla mnie to nieporozumienie. Poza tym zapadały 
ewidentnie błędne lub nieprzemyślane decyzje, jak choć-

by próba zlokalizowania stadionu na podmokłym terenie 
lotniska w Dąbiu. 

P.D.: Chciałby pan wrócić do tego tematu?

B.S.: Myślę, że nie da się ożywić tego terenu zalewowego tak, 
żeby powstało tam centrum usług ze stadionem. Teren lotni-
ska w Dąbiu wymaga wielkich nakładów, w tym także przy-
stosowania w zakresie komunikacji Bez szybkiego tramwa-
ju, ewentualnie kolejki śródmiejskiej, trudno sobie wyobra-
zić, by odpowiedzialny rodzic z lewobrzeża puszczał dziec-
ko na ten stadion wieczorem jesienią albo wczesną wiosną. 

P.D.: Dostrzega pan jakieś plusy prezydentury Piotra Krzystka?

B.S.: Myślę, że kadencja Krzystka miała kilka plusów i była 
lepsza niż Mariana Jurczyka, ale rezultat tego porównania 
nie jest miarodajny. Niewątpliwie do plusów mogę zaliczyć 
budowę basenu olimpijskiego, zresztą sam za tym lobowa-
łem jako prezes Miejskiego Klubu Pływackiego. 

P.D.: A minusy? Brak stadionu?

B.S.: Minusów tej kadencji jest sporo. To też, ale w pierw-
szym rzędzie trzeba stwierdzić Szczecin rozwija się zde-
cydowanie wolniej niż inne polskie miasta. Przerwaliśmy 
budowę obwodnicy, mamy mniej miejsc pracy, mniej jest 
szans dla młodych ludzi.

P.D.: Szczecin jako „pływające ogrody”? Jak ocenia pan tę 
inicjatywę?

B.S.: Projekt jest ładny, ale zbyt odległy i zbyt ogólny. To in-
teresująca wizja, można mieć jednak zastrzeżenia do tego, 
ile za nią zapłacono. I do tego, jak ją przekazano szczeci-
nianom. Z moich informacji wynika, iż ludzie tego nie ro-
zumieją, a już odwiedzający Szczecin zupełnie. Niemcom 
na przykład trudno wytłumaczyć te fonetyczne fanaberie. 
Wadą tej wizji jest niesprawdzalność i niepraktyczność.

P.D.: Wspominał pan o tym, że upolitycznienie jest pro-
blemem Szczecina, ale przecież z tym układem partyj-
nym musiałby się pan mierzyć na co dzień, będąc pre-
zydentem. Rada Miasta składać się będzie zapewne 
z przedstawicieli PO, PiS i SLD.

B.S.: Mam w sobie zdolności zawierania konsensusu, czego 
chyba nauczył mnie zawód adwokata. 

P.D.: Radca prawny Piotr Krzystek tej zdolności jest pozbawiony?

B.S.: On nie miał jednak takiej praktyki prawniczej, a poza 
tym nie ma takiego charakteru. Gdy pracuje się z ludźmi, to 
większą zaletą niż uporczywość jest zdolność wysłuchania 
innych i przyznania, jeśli już nie w całości, to chociaż w czę-
ści racji tym, którzy jej poszukują. 

P.D.: W swoich wystąpieniach powołuje się Pan na przy-
kłady innych dużych miast. 



B.S.: Tak, są takie miasta, które moim zdaniem świetnie się 
w Polsce rozwijają. Są to chociażby Wrocław, Poznań, Kra-
ków i Gdynia. Tam sprawują władzę fachowcy nie wcią-
gnięci w nomenklaturę partyjną. Swoje dobre rządy opie-
rają natomiast o porozumienie lokalne z wszystkimi siłami 
politycznymi. Tak więc można być dobrym prezydentem, 
jednocześnie nie podczepionym pod aparat partyjny. 

P.D.: Dużo ostatnio mówi się o roli Kościoła katolickiego 
w życiu publicznym. Jest ona w chwili obecnej odpowied-
nia czy, jak mówi coraz więcej osób, za duża? Jakie jest 
pana zdanie na ten temat? 

B.S.: Mam oczywiście swoje poglądy na ten temat jako 
obywatel Bartłomiej Sochański. W kontekście interesów 
Szczecina myślę, że wielu punktów styku z Kościołem 
zarząd miasta nie ma. W każdym razie nie tak wiele, jak 
rząd czy parlament, gdzie rozstrzygają się sprawy funda-
mentalne. W mieście Kościół jest w zasadzie partnerem. 
Doceniam i chciałbym kontynuować współpracę z Kościo-
łem przy wykonywaniu funkcji miastotwórczych. Cieka-
wym pomysłem jest jarmark jakubowy. Marzy mi się, żeby 
wokół katedry powstawały, tak jak w Niemczech, jarmar-
ki bożenarodzeniowe (Weihnachtsmarkt) i wielkanocne, 
czyli miejsca radosnego świętowania, czy też takie hisz-
pańskie fiesty, gdzie sprzedaje się drobiazgi, pokazuje lu-
dową sztukę, można się napić piwa i coś przekąsić, czyli 
wesołe, ludowe, witalne przełożenie katedry na pobliski 
rynek. Takie oddziaływanie ducha katedry na plac Orła 
Białego byłoby dużym osiągnięciem. Co do spraw ide-
owych, to w zasadzie na linii miasto – Kościół nie ma za-
sadniczych sporów, przynajmniej ja ich nie widzę. 

P.D.: A jak pan ocenia przekazanie nieruchomości po szpi-
talu miejskim Kościołowi, a innej, przy ulicy Mickiewicza, 
w nieodpłatne użytkowanie stowarzyszeniu związanemu 
z Opus Dei?

B.S.: Tego typu decyzje co do zasady oceniam krytycznie. 
Ale przyznaję, że nie znam szczegółowego podłoża tych de-
cyzji. Wiemy, jako prawnicy, że sprawa często wyglądająca 
prima facie podejrzanie, albo przynajmniej pejoratywnie, 
a wcale nie musi taka być po zapoznaniu się z aktami, dla-
tego swój pogląd formułuję w tej materii ostrożnie. 

P.D.: Nie uważa pan, że korzystniejszym dla Szczecina 
rozwiązaniem było rozpisanie przetargu na te nierucho-
mości, tak by uzyskać realną za nie cenę, i ewentualnie 

z części uzyskanych ze sprzedaży środków realizować po-
trzeby społeczne?

B.S.: Nie chce tej sprawy dalej komentować, poza biblijnym 
cytatem: „zostawmy cesarzowi co cesarskie, Bogu co boskie”.

P.D.: Chciałbym jednak ten wątek rozwinąć. Wielu szcze-
cinian ma za złe prezydentowi Krzystkowi i Radzie Mia-
sta, że oddają za bezcen nasze lokalne, sporo przecież 
warte mienie. 

B.S.: Uważam, że w Szczecinie jest szereg ważniejszych te-
matów niż siostry Boromeuszki. Lepiej by się stało, gdyby de-
cyzje zapadały nie w napiętej atmosferze, tak jak to w tym 
przypadku miało miejsce. Być może należało zastanowić 
się nad przeprowadzeniem przetargu, konkursu ofert, czy 
czymś podobnym, choć wątpię, czy jakakolwiek organiza-
cja posiada taką siłę sprawczą, jaką ma archidiecezja, by sku-
tecznie poprowadzić dużą placówkę opiekuńczą. Mam na 
myśli możliwości zarówno natury moralnej, jak i finansowej. 

P.D.: Pomysł z prowadzeniem kampanii w kontene-
rze to chyba nowość w naszej lokalnej polityce. Jak się 
sprawdza? 

B.S.: Próbuję wyjść z przekazem swoich poglądów na uli-
cę. O wyborze na prezydenta zadecydują przecież bardzo 
przeciętni ludzie, również i ci, którzy na co dzień nie czyta-
ją gazet. Dlatego zdecydowałem się skoncentrować tę kam-
panię na przekazie „na dole”. Jeżeli chodzi o sam kontener, 
to przychodzą bardzo normalni ludzie, zapisują swoje po-
mysły na tablicach, witają się ze mną, rozmawiamy o pro-
blemach Szczecina. 

P.D.: Prawnicy to wyrobiona grupa wyborców. Czym chciał-
by pan ich zachęcić do oddania głosu za swoją kandydaturą?

B.S.: Myślę, że prawnicy mają już ukształtowane przekona-
nia, na kogo będą głosować, dlatego zachowując się nieco 
cynicznie, nie prowadzę kampanii w naszym środowisku 
prawniczym. Ludziom o ukształtowanych poglądach szcze-
gólny przekaz mojego stanowiska nie jest tak bardzo po-
trzebny. Oni sami sobie wyrobią przekonanie na kogo gło-
sować, bo przecież są bacznymi obserwatorami rzeczywi-
stości. Deklaruję jednak, że jeśli zostałbym prezydentem, 
to nigdy nie odżegnam się od swojego zawodowego pocho-
dzenia. Zresztą, prezydentem się bywa od czasu do czasu, a 
prawnikiem się jest. [  ]

7



8

Nowy Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Sędzia 
Stanisław Dąbrowski podzielił się w wywiadzie pra-
sowym swoimi przemyśleniami o służbie sędziego. 
Ma być ona, jak praca doktora Judyma: pełna oddania 
i poświęcenia, także tych dóbr ze sfery osobistej, któ-
re są najbliższe i najcenniejsze każdemu człowiekowi.

To archaiczna wizja zawodu. Zgoda na nią niknie 
w środowisku sędziów, choć wielu z nich takie „judy-
mowe” wyzwanie realizuje w codziennej pracy. Nik-
nie właśnie dlatego, że odwoływanie się do „powinno-
ści”, „poświęcenia” i „służby” jest nadużywane. 

Wymiar sprawiedliwości posiada w sobie znacznie 
silniejszy pierwiastek funkcji Państwa niż korowody 
polityków zajętych przede wszystkim sobą i przecho-
dzących z jednego na kolejne stanowisko. Bez tej, czy 
innej partii politycznej Państwo sobie poradzi – bez 
wymiaru sprawiedliwości nie będzie strukturą o ce-
chach Państwa. Kiedy po wojnie, w latach czterdzie-
stych w Gryfinie nie funkcjonował sąd państwowy, 
mieszkańcy samorzutnie powołali Sąd Obywatelski, 
który miał działać jak sąd państwowy. 

Obecnie „egzekutywa polityczna” nadal tworzy 
nowe rodzaje spraw i rozszerza zadania sądów. Ale 
i to nie jest dla niej zadowalające. Widoczna jest ten-
dencja, że przy kolejnych rodzajach wniosków i po-
zwów jednocześnie narzuca się sztywne terminy do 
ich rozpoznawania. Ostatni przykład to orzekanie 
o opuszczeniu lokalu przez osobę, która czyni uciążli-
wym wspólne zamieszkiwanie, gdzie sprawa ma tra-
fiać na rozprawę w miesiąc od wpływu do sądu.

Podobne oczekiwania wobec sędziów do tych wy-
rażonych przez Sędziego Dąbrowskiego nie mogą za-
stępować uporządkowanego i nowoczesnego modelu 
sądownictwa. Żaden sędzia nie może być zostawio-
ny przez Państwo z zadaniem pracy ponad siły. Dane 
Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wskazują, że na 
jednego sędziego orzekającego w sprawach karnych 
przypadają średnio 322 sprawy rocznie. Gdyby prze-
łożyć to na godziny pracy, od zapoznania się z akta-
mi, przez sądzenie na rozprawie, aż do sporządzenia 
uzasadnienia – w sumie otrzymamy liczbę zbliżoną 
do podwójnej 8-godzinnej „dniówki”.

Krajowa Rada Sądownictwa, kiedy kierował nią 
Sędzia Stanisław Dąbrowski, pozostawała właściwie 
obojętna na ten problem środowiska sędziów. Ani 
wówczas, ani obecnie nie jest sensowne odwoływa-
nie się do dziewiętnastowiecznych porównań. Ko-
nieczna jest natomiast stała presja na uproszczenie 
procedur w sprawach błahych, usunięcie zbędnych 
spraw z sądów i racjonalne wydawanie środków na 
sądownictwo. [  ]

Grzegorz Szacoń
sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie

Pojęcie informacji publicznej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do infor-
macji publicznej informację publiczną stanowi każda 
informacja o sprawach publicznych. Autorka bardzo 
dobrego komentarza do wspomnianej ustawy prof. 
Małgorzata Jaśkowska wskazuje, że podczas prac le-
gislacyjnych zarzucano tej definicji, że jest obarczona 
błędnym logicznym „ignotum per ignotum”, gdyż de-
finiuje pojęcie nieznane przez nieznane. Ustawa za-
wiera co prawda w art. 6 katalog tych informacji pu-
blicznych, które podlegają udostępnieniu, ale wyli-
czenie ma charakter przykładowy, o czym świadczy 
zwrot „w szczególności”.

Przy wykładni pojęcia informacja publiczna trze-
ba uwzględnić art. 61 Konstytucji, który gwarantuje 
dostęp do informacji o działalności podmiotów pu-
blicznych. Przy czym udostępnienie informacji może 
nastąpić zgodnie z art. 1 ust.2 ustawy o dostępie do 
informacji publicznej na zasadach określonych w tej 
ustawie, albo na zasadach i w trybie przewidzianym 
w ustawach szczególnych. Warto w tym miejscu też 
zauważyć, że sprawami publicznymi nie są konkret-
ne indywidualne sprawy danej osoby lub podmiotu 
niebędącego władzą publiczną.

Pojęcie informacji publicznej jest dość ogólniko-
we, stąd też należy sięgnąć do orzecznictwa sądów 
administracyjnych dotyczącego dostępu do informa-
cji publicznej. W wyroku z 30 października 2002 r. 
II SA 181/02 Naczelny Sąd Administracyjny pod-
kreślił, że informacją publiczną będzie każda wia-
domość wytworzona przez szeroko rozumiane wła-
dze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publicz-
ne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują, 
bądź gospodarują mieniem komunalnym lub mająt-
kiem Skarbu Państwa.

Wątpliwości mogą też dotyczyć zakresu udostęp-
nionych informacji przez samorząd gospodarczy i za-
wodowy. Uważam, że pomocny do interpretacji tego 
zakresu jest art. 61 Konstytucji i stąd można uznać, że 
informacje dotyczące samorządu gospodarczego i za-
wodowego mogą odnosić się tylko do wykonywania 
przez nie funkcji publicznych i gospodarowania ma-
jątkiem publicznym. 

Z przykładowego wyliczenia informacji publicz-
nych podlegających udostępnieniu (art. 6 ustawy) 
wynika, że będą to w szczególności aktualne dane 
o polityce zagranicznej i wewnętrznej, statusie praw-
nym, formie prawnej, organizacji, przedmiocie dzia-
łalności i kompetencjach organów zobowiązanych 
oraz ich majątku. Udostępnieniu podlegają informa-
cje aktualne, ale też te, które znajdują się w zasobach 
archiwalnych.

W postanowieniu z 11 grudnia 2002 r. sygn. akt II 
SAB 105/02 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, 
że nie mają charakteru informacji publicznej wnioski 
w sprawie indywidualnej, czy polemiki z dokonanymi 
ustaleniami, a korzystanie z informacji publicznej nie 
może zmierzać do dokonania innych czynności prze-
widzianych w procedurach, gdzie legitymacją proce-
sową dysponuje określony podmiot, ani nie może sta-
nowić ingerencji w działalność sądów.
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Warto pamiętać o tym orzeczeniu w kontekście poja-
wiających się wniosków do dokonanie czynności proce-
sowych w oparciu o dostęp do informacji publicznej. Wo-
bec pojawiających się pytań o obowiązujące prawo zgła-
szanych jako żądanie informacji publicznej wyjaśnić na-
leży, że nie znajduje tu zastosowania ustawa o dostępie 
do informacji publicznej (z wyjątkiem aktów nie ogłoszo-
nych i ich projektów) a dostęp regulowany jest odrębną 
ustawą z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 
r. nr 68, poz. 449). Przypominam, że informacja publiczna 
odnosi się do faktów.

Formy rozstrzygnięć podmiotów zobowiązanych
Udzielenie informacji publicznej nie wymaga wydania 

decyzji administracyjnej i następuje w formie czynności 
materialno-technicznej. Postępowanie to nie toczy się w 
trybie kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa 
o dostępie do informacji publicznej reguluje formę wnio-
sku, termin i opłaty. Postępowanie może też zakończyć się 
przez wydanie pisma – powiadomienia.
Taka sytuacja będzie miała miejsce wtedy, gdy:
- żądane dane nie mają charakteru informacji publicznej,
- podmiot zobowiązany nie posiada żądanych informacji,
- istnieje odrębny tryb dostępu do żądanej informacji,
- informacja znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 7 ustawy przewidziano trzy formy udo-
stępniania informacji publicznej:
1) ogłaszanie informacji publicznej, w tym dokumentów 
urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) udostępnianie, o którym mowa w art. 10 i 11 ustawy, tj. na 
wniosek oraz w formie wyłożenia lub wywieszenia, bądź po-
przez zainstalowanie w miejscach ogólnie dostępnych, urzą-
dzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacją,
3) wstępu na posiedzenie organów i udostępnianie mate-
riałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych do-
kumentujących te posiedzenia.

Jak wynika z art. 10 ustawy tylko udostępnienie infor-
macji w Biuletynie Informacji Publicznej zwalnia pod-
miot zobowiązany od załatwiania wniosku o udzielenie 
informacji publicznej i jak wspomniałem wcześniej wy-
starczy wtedy pismo – powiadomienie.

Weryfikacja pism następuje w trybie skargi na bez-
czynność skierowanej do sądu administracyjnego. Sąd 
administracyjny rozstrzyga czy istotnie żądana informa-
cja nie jest informacją publiczną oraz sprawdza, czy zgod-
ne z zakresem działania organu jest oświadczenie, że nie 
jest on w posiadaniu informacji. Jeżeli sąd uzna, że infor-
macja jest informacją publiczną czy też organ powinien 
być w jej posiadaniu, wydaje wyrok, w którym zobowiązu-
je podmiot do załatwienia wniosku.

Informacja publiczna, która może być udostępniona 
niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pi-

semnej bez pisemnego wniosku. Zgodnie z art. 13 ust. 1 
ustawy udostępnienie informacji publicznej na wniosek 
następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 
terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jednak 
informacja publiczna nie może być udostępniona w ter-
minie określonym w art. 13 ust. 1 ustawy, podmiot zobo-
wiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie 
o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostęp-
ni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia 
złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).

Podmiot zobowiązany do udzielenia informacji, po wy-
roku sądu administracyjnego zobowiązującego do zała-
twienia wniosku, ma dwie możliwości:
- udziela informacji w formie czynności materialno-tech-
nicznej,
- odmawia udostępnienia informacji w formie decyzji ad-
ministracyjnej.

Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się do 
ustawy o dostępie do informacji publicznej w ograniczo-
nym zakresie. 

Jak wynika z art. 16 ustawy odmowa udostępnienia in-
formacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udo-
stępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 
ust. 2 przez organ władzy publicznej następuje w drodze 
decyzji. Do decyzji stosujemy w myśl art. 16 ust. 2 usta-
wy kodeks postępowania administracyjnego. Musimy pa-
miętać, że forma decyzji obowiązuje też w razie odmowy 
udostępnienia informacji przetworzonej ze względu na 
niewykazanie działania szczególnie istotnego dla intere-
su publicznego. Podmioty, które nie są organami władzy 
publicznej, stosują przepisy art. 16 odpowiednio, co ozna-
cza, że wymogi decyzji administracyjnej są zastrzeżone 
wyłącznie dla organów władzy publicznej.

Analizując zagadnienia odmowy udzielenia informacji 
warto przytoczyć orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Gliwicach z 29 marca 2004 r. II SAB/Ka 
144/03, w którym Sąd stwierdził, że decyzja odmowna na 
podstawie art. 16 ustawy, może być wydana wówczas, gdy 
wchodzi w grę zakres podmiotowy i przedmiotowy usta-
wy, następuje jednak odmowa udzielenia informacji i to 
tylko z uwagi na ochronę danych osobowych, tajemnicę 
zawodową, służbową, państwową, skarbową, statystycz-
ną czy inną tajemnicę ustawowo chronioną bądź prawo 
do prywatności.

Oznacza to, że nie każda informacja publiczna może 
być udostępniona.

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji, od-
mowie udostępnienia informacji przetworzonej, umo-
rzenia postępowania służy odwołanie, gdy wydał je or-
gan władzy publicznej. Organ wyższego stopnia nie może 
wydać decyzji reformatoryjnej, czyli uchylić decyzji orga-
nu pierwszej instancji i orzec co do istoty sprawy. Dzieje 
się tak dlatego, że udzielenie informacji publicznej nastę-
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puje w formie czynności material-
no-technicznej i wykluczone jest tu 
wydanie decyzji administracyjnej.

Organ odwoławczy, który uwa-
ża, że istnieją przesłanki, aby udzie-
lić żądanej informacji, powinien 
uchylić decyzję odmowną organu 
pierwszej instancji i umorzyć po-
stępowanie przed organem pierw-
szej instancji. Podmiot zobowiąza-
ny może wtedy udzielić informacji, 
a jednocześnie zamyka mu to dro-
gę do ponownej decyzji odmownej 
(powaga rzeczy osądzonej).

Niestety ustawodawca wpro-
wadził dualizm jeżeli chodzi o wła-
ściwość sądu w przypadku kontro-
li decyzji odmownych. Właściwość 

sądu uzależniona jest od przyczyn odmowy. W przypadku 
odmowy ze względu na tajemnicę państwową, służbową, 
skarbową i statystyczną właściwy, zgodnie z art. 22 ustawy 
jest sąd administracyjny. Natomiast powołanie na podsta-
wie odmowy tajemnicy innej niż wymienione oraz ochro-
ny danych osobowych i prawa do prywatności powoduje, 
że właściwy jest sąd powszechny.

W niektórych opracowaniach podnosi się jako zagad-
nienie sporne to, czy obowiązek wyczerpania środków za-
skarżenia dotyczy tylko rozpoznania przed sądem admi-
nistracyjnym, czy też zasada ta obowiązuje przed skiero-
waniem sprawy do sądu powszechnego. Moim zdaniem 
konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania 
oraz przepisy art. 16 ustawy o dostępie do informacji pu-
blicznej nie pozostawiają wątpliwości co do obowiązku 
wyczerpania trybu odwoławczego również przed skiero-
waniem sprawy do sądu powszechnego.

Opłata za informację publiczną
Zasadnicza uwaga, która staje się też ważną wskazów-

ką interpretacyjną to bezpłatny dostęp do informacji pu-
blicznej. Wynika to z art. 7 ust. 2 ustawy o dostępie do in-
formacji publicznej.

Jak to bywa z zasadami są od nich wyjątki i tak z art. 15 
ustawy wynika, że podmiot obowiązany do udostępnienia 
informacji może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wyso-
kości odpowiadającej kosztom związanym ze wskazanym 
we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością 
przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Jednak nie można uzależniać udostępnienia informa-
cji od uprzedniego opłacenia kosztów wskazanych przez 
podmiot obowiązany do jej udostępnienia. Rozstrzygnię-
cie organu ma charakter uznaniowy, gdyż z brzmienia 
ustawy nie wynika zobowiązanie do ustalenia opłaty, a je-
dynie możliwość jej wymierzenia.

Na istotne aspekty tego zagadnienia zwrócił uwagę 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku 
z 16 listopada 2004 r. sygn. akt II SA/Ol 583/04, w którym 
podkreślił „użyte w art. 15 ust. 1 sformułowanie „dodat-
kowe koszty” wskazuje, że nie chodzi o wszelkie koszty 
związane z żądaniem udostępnienia informacji publicz-

nej. Z treści tego przepisu wynika, że dopuszczalne jest 
obciążenie podmiotu zwracającego się o udostępnienie 
informacji publicznej jedynie „dodatkowymi kosztami” 
związanymi ze sposobem jej udostępnienia lub koniecz-
nością jej przekształcenia”. Nadto Sąd stwierdził, że obo-
wiązkiem organu jest skrupulatne wykazanie, w jaki spo-
sób żądana opłata została wyliczona oraz, że jej wysokość 
odpowiada rzeczywiście poniesionym kosztom.

Sądy administracyjne w swoim orzecznictwie wielo-
krotnie zwracały uwagę, że brak jest podstaw, aby usta-
nowić w oparciu o art. 15 ustawy cenniki w formie zarzą-
dzeń czy uchwał.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyro-
ku z 19 września 2006 r. sygn. akt IV SA/Gl 901/06 stwier-
dził „przepis art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej nie może być traktowany jako ustawowe upo-
ważnienie dla rady powiatu do podjęcia uchwały w przed-
miocie opłat za udostępnienie informacji publicznej”.

Zwracam też uwagę na obowiązek, wynikający z art. 
8 ust. 3 ustawy, udostępniania w Biuletynie Informacji 
Publicznej informacji publicznych w zakresie, o którym 
mowa w art. 6 ustawy. Jest moim zdaniem praktyką szcze-
gólnie naganną, gdy podmiot nie publikuje informacji w BI-
P-ie, a jednocześnie domaga się uiszczenia kosztów sporzą-
dzenia wnioskowanej informacji, choć gdyby dopełnił obo-
wiązku wnioskodawca pozyskałby informację z Biuletynu.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy wnioskodawcę zawiada-
mia się o wysokości opłaty, a udostępnienie informacji na-
stępuje po upływie 14 dni od tego powiadomienia.

Poważne rozbieżności w orzecznictwie wzbudziła 
kwestia formy, w jakiej następuje ustalenie opłaty. Naczel-
ny Sąd Administracyjny w dwóch orzeczeniach, które za-
padły w 2008 roku wyraził odmienne poglądy wobec for-
my aktu administracyjnego ustalającego opłatę.

W postanowieniu z 3 kwietnia 2008 r. sygn. akt I OSK 
950/07 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że na pod-
stawie art. 15 ust. 2 ustawy następuje tylko powiadomie-
nie o wysokości opłaty i nie jest to akt o jakim mowa w art. 
3 § 2 pkt. 4 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi z 30 sierpnia 2002 r., nie jest to też pod-
stawa do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 lute-
go 2008 r. sygn. akt I OSK 581/07 określił powiadamia-
nie o wysokości opłaty jako akt administracyjny, o jakim 
mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ppsa.

Sądy administracyjne przyjmują też, że ustalenie opła-
ty to czynność z zakresu administracji publicznej. 

Można też rozważyć cywilnoprawny charakter opłaty 
wobec tego, że mówimy o zwrocie poniesionych kosztów.

Podsumowując rozważania dot. opłaty za udostępnie-
nie informacji zalecałbym organom dużą ostrożność w tej 
materii, tym bardziej, że zazwyczaj chodzi tu o nieduże 
pieniądze, a regułą powinna pozostać bezpłatność w do-
stępie do informacji publicznej.

Mam nadzieję, że te krótkie uwagi dotyczące dostępu 
do informacji publicznej ułatwią Państwu poruszanie się 
w tej dziedzinie prawa, a jednocześnie dały przedsmak 
tego jak skomplikowane jest oblicze procesowe i material-
ne prawa administracyjnego. [  ]



Kończący się rok przyniósł ogromne zmiany w Ra-
dzie Programowej „In Gremio”. Nie zmieniła się jed-
nak jej intencja i idea przyznania honorowego tytułu 
„Człowieka „In Gremio”.

Kryterium integracji środowisk prawniczych, ja-
kiemu podporządkowany jest ten plebiscyt, obecnie 
stanowi jeszcze większe wyzwanie, niż rok temu. Łą-
czenie korporacji radcowskiej i adwokackiej sprzyja 
ostatnio bardziej podkreślaniu różnic pomiędzy tymi 
profesjami. Natomiast w łonie środowiska sędziow-
skiego pojawiły się różnice zdań odnośnie dochodze-
nia do satysfakcjonującej materialnej strony „korony 
zawodów prawniczych”.

Dostrzegamy osłabienie aktywności pozazawodo-
wej prawników. Sprzyja temu między innymi krytyka 
przez media przejawów pozytywnej solidarności za-
wodowej. Brak eksponowania szczytnej roli zawodów 
prawniczych w budowaniu dobrego postrzegania wy-
miaru sprawiedliwości i świadomości obywatelskiej. 
Mimo tego, a może właśnie dlatego, uznajemy ideę na-
grody szczecińskiego środowiska prawników za aktu-
alną i potrzebą. 

Redakcja poprosiła o przyjęcie nominacji do nagro-
dy mecenasa Andrzeja Gozdka. Jako niedawny jesz-
cze dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej przyczy-
nił się do wzmocnienia roli samorządu adwokackiego 
w okresie krytyki poczynań korporacji zawodowych. 
Docenienia wymagają jego starania o zachowanie toż-

samości korporacji po zmianach w rekruta-
cji adeptów zawodu adwokata.

Nominację zgodził się przyjąć me-
cenas Marian Falco. Ustępujący dzie-
kan Okręgowej Izby Radców Prawnych 
konsekwentnie zmierzał do podniesie-
nia poziomu szkolenia aplikantów rad-
cowskich. Pomimo tendencji odchodze-
nia od praktyk aplikantów w sądach próbo-
wał zaradzić szkodliwym tego skutkom. Bez-
sprzecznie, jest on jednym z największym orę-
downików idei in gremio, wyrażając to nie tylko 
w słowach, ale i czynach. 

Prośbę o uczestnictwo w plebiscycie skiero-
waliśmy także do doktora Jerzego Pobochy. Jest 
on wieloletnim wykładowcą na szkoleniach dla 
przedstawicieli wszystkich zawodów prawni-
czych. Prezesem jednego z nielicznych stowa-
rzyszeń biegłych sądowych - Polskiego Towarzy-
stwa Psychiatrii Sądowej. Jego ideą jest organi-
zacja pierwszego w historii polskich nauk sądo-
wych kongresu biegłych i rzeczoznawców. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w wyniku 
decyzji Rady Programowej pisma, która stanowi 
Kapitułę nagrody. Wręczenie statuetki Gremiusa 
odbędzie się początku 2011 roku.

 
/Redakcja In Gremio/

Trzecia edycja plebiscytu „Człowiek In Gremio”

reklama
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Już Karol Marks, klasyk materializmu historycz-
nego, wymyślił pojęcia klasa w sobie i klasa dla sie-
bie. Klasa dla siebie to taka klasa, która jest zaintere-
sowana tylko własnymi problemami i klasyfikowanie 
jej z punktu widzenia społecznego jest wyłącznie sta-
tystyczne jako podgrupy społecznej, zaś klasa w sobie 
to taka, która ma wspólne interesy, przedstawia je na 
zewnątrz, ale oprócz tego widzi dobro ogólne. 

Nadchodzi kolejny zjazd adwokatury i ponownie 
zetrą się dwa poglądy na jej przyszłość. 

Dwie podstawowe kwestie zawsze będą nurtować 
tych, co czują samorząd i myślą o przyszłości następ-
nych w tym samorządzie pokoleniach – czy ma być 
jedna korporacja prawników wykonujących prak-
tyczny i użyteczny dla społeczeństwa zawód prawni-
ka, czy też nadal mają być dwa samorządy, które ze 
sobą konkurują w zasadzie tylko dlatego, że mają wła-
sne władze i jedni z nich chcą mieć więcej uprawnień, 
a drudzy chcą tych pierwszych ograniczyć oraz to, ja-
kie mają być silne struktury samorządu. 

Pierwszą z tych kwestii zajmować się nie ma sen-
su, ponieważ obie korporacje nie dojrzały jeszcze do 
połączenia, chociaż dawno powinny to zrobić, nato-
miast nie można zaakceptować tego, aby wbrew zasa-
dom wynikającym z Konstytucji można było urzędni-
czo zadekretować połączenie zawodów. 

Wobec tego skoro już jesteśmy rozdrobnieni jako 
prawnicy i per saldo mamy znacznie mniejszą siłę na-
cisku niż gdybyśmy byli jedną korporacją, to przynaj-
mniej dbajmy o to, aby ta, w której się znajdujemy, 
miała jakiekolwiek znaczenie w społeczeństwie. 

W XIX wieku, do którego niejednokrotnie w histo-
rii adwokatury się odwołujemy, jako do złotego wie-
ku adwokatury europejskiej, w parlamentach państw, 
które funkcjonowały w środkowej Europie, przy bra-
ku nawet naszej tożsamości państwowej, znaczna 
większość parlamentarzystów parlamentów austriac-
kiego, niemieckiego i rosyjskiego, to byli adwokaci, 
wręcz adwokaci polscy.

Jak dzisiaj ta sytuacja wygląda?
W polskim parlamencie jest kilku adwokatów 

i każdy z nich, choć nie wstydzi się tytułu zawodowe-
go, to dawno przestał mieć jakikolwiek związek z wła-
snym środowiskiem korporacyjnym, jest po prostu 
politykiem, tam realizuje swoje zamierzenia i zainte-
resowania, najczęściej tracąc nawet z pola widzenia  
interesy swojego poprzedniego środowiska. 

Adwokaci już nie istnieją niemalże w Trybuna-
le Konstytucyjnym, brak byłych adwokatów w Są-
dzie Najwyższym, a chociaż po transformacji ustro-
jowej mówiło się o „koronie zawodów” oraz o natural-
nym przepływie adwokatów do sądów, to już przecież 
o tym zapomnieliśmy jako o rzeczy realnej.

Marzy mi się, może nie XIX-wieczna adwokatura, 
ale przynajmniej na tyle silna, aby - nie tylko przy pro-
cesach legislacyjnych dotyczących samej adwokatu-
ry, bo i tu o zdanie nas niemal nie pytają – wyrażała 
swoje poglądy w kwestiach istotnych społecznie, była 
z uwagą wysłuchiwana, nie lekceważona, zaś poglą-
dy jej były na tyle ważkie i doceniane, iż administra-
cja z konieczności zawsze upolityczniona, musiała się 
z nimi liczyć. 

Po dojściu do władzy I sekretarza towarzysza 
Edwarda Gierka w 1970 roku, znalazł on fantastyczny 
sposób na zmarginalizowanie „baronów” w przyszło-
ści mogących zagrozić jego pozycji - stworzył on 49 
województw i odpowiadających im struktur partyj-
nych po to, aby żaden z sekretarzy wojewódzkich nie 
miał poważniejszego znaczenia. Ta metoda rozwar-
stwienia niebezpiecznych dla władzy zagrożeń perso-
nalnych, przynosiła określone skutki przez wiele lat. 

Adwokatura wówczas była asertywną i niedosto-
sowała się do podziału administracyjnego państwa, 
tworząc dwukrotnie mniej izb niż było województw. 

Obecnie województw jest 16, sądów apelacyjnych 
jeszcze mniej, a izb adwokackich niemalże bez liku. 

Jakie znaczenie ma samorząd adwokacki w terenie, 
jeśli izba obejmuje kilka gmin, bądź kilka powiatów, 
a centrum działalności kilkudziesięcioosobowej izby 
adwokackiej to miasto powiatowe – kto się z takim sa-
morządem w ogóle liczy? 

Nie wspomnę już o logistyce działań samorządu, 
organizowaniu samokształcenia adwokatów, two-
rzeniu fundacji, a przede wszystkim szkolenia przy-
szłych pokoleń adwokackich w ramach aplikacji. 

Jakie są możliwości takiej izby tworzenia kancela-
rii patronackich dla wzrastających w postępie geome-
trycznym aplikantów, aplikanci albo nie mają patro-
nów, albo też jeśli mają, to wyłącznie niemalże w kan-
celariach zajmujących się obsługą podmiotów gospo-
darczych, gdzie pełnią rolę urzędników, nie ucząc 
się praktycznej nauki zawodu, nie mówiąc już o za-
sadach etyki. 

Nie wiem, czy remedium na wszystkie bolączki 
adwokatury będzie zmiana jej struktur izbowych, 
ale jest to pierwszy krok, który powinniśmy uczynić, 
jeśli chcemy, aby prestiż zawodu adwokata i wartość 
jej samorządu zaczęły się ponownie liczyć. 

Zdaję sobie sprawę z tego, choć pogląd ten repre-
zentuję już od 20 lat, iż na skutek parytetów zapisa-
nych w ustawie i regulaminach Krajowego Zjazdu Ad-
wokatury – znowu się z tym nie przebiję, bo przecież 
lepiej być „dużą rybą w małym stawie” niż odwrotnie, 
a większość delegatów zainteresowana jest tym, aby 
nic nie zmieniać i trwać w tym marazmie przez dalsze 
kadencje samorządu, bo może się to uda. [  ]

Adwokatura powiatowa 
czy metropolitarna



| Piotr Dobrołowicz, adwokat

Jak zauważył mecenas Łyczywek, nic nie wska-
zuje na to, by najbliższy Krajowy Zjazd Adwokatu-
ry zajął się tematem zmniejszenia liczby izby adwo-
kackich z obecnych 24 do 11. Postulat, by granice izb  
adwokackich przebiegały po tych samych liniach, któ-
rymi określono właściwość miejscową sądów ape-
lacyjnych, zapewne nie znajdzie na sali obrad zbyt  
wielu entuzjastów. Ewentualny wniosek o podjęcie 
oczekiwanej od lat przez mecenasa uchwały najpew-
niej przepadnie. Zostanie więc po staremu, a – jego 
zdaniem - wiadomo co to znaczy.

Chciałbym wierzyć, że klucz do rozwiązania pro-
blemów polskiej adwokatury leży w ilości, a dokład-
nie w zmniejszeniu liczby izb adwokackich. Chciał-
bym, ale nie wierzę. 

Tym niemniej, jest wiele argumentów, także przy-
toczonych przez mecenasa Łyczywka (w zamieszczo-
nym obok tekście „Adwokatura powiatowa czy metro-
politarna”), które podważają sens istnienia 24 izb ad-
wokackich. 

 

Siła w parytecie

Zdaniem mecenasa Łyczywka, obecny stan organi-
zacyjny adwokatury - który rzeczywiście można okre-
ślić spadkiem po gierkowskiej polityce „rozdrabnia-
nia” - stanowi „skutek parytetów zapisanych w usta-
wie i regulaminach Krajowego Zjazdu Adwokatury”. 
Zrozumiałe, że autor ma na myśli parytety obowią-
zujące przy wyborze (ilości) delegatów poszczegól-
nych izb na zjazd. Jak ten parytet wygląda i dlacze-
go skutki jego stosowania miałyby być tak niekorzyst-
ne dla sprawy zmniejszenia liczby izb? Odpowiedzmy 
w pierwszej kolejności na to pytanie. 

Rzecz upraszczając, parytet sprowadza się do zasa-
dy: im więcej adwokatów, tym więcej delegatów, a co 
za tym idzie, im więcej delegatów, tym większa „siła” 
izby na zjeździe. Owa reguła ma swoje wyjątki. Każ-
da izba, nawet najmniejsza, ma prawo do wyboru na 
zjazd co najmniej 6 delegatów, niezależnie od stanu 
osobowego izby. Obecnie obowiązujący parytet: 1 de-
legat na 35 adwokatów - członków izby w praktyce nie 
znajduje zastosowania w kilku małych izbach (6 de-
legatów wysyła na najbliższy zjazd aż 9 izb, w tym 
szczecińska). 

Dlaczego o tym piszę? Obowiązujący parytet nie 
jest winny zamrożeniu liczby izb na poziomie z epo-
ki PRL. Wskazują na to liczby. Na najbliższym zjeź-
dzie delegaci 11 (największych) izb, w których gra-
nicach funkcjonują sądy apelacyjne, stanowić będą 
przytłaczającą większość. Aż 3 z 4 delegatów pocho-
dzić będzie z tych właśnie ośrodków. To oznacza, iż 

delegaci z 13 pozostałych izb mieszczą się razem rap-
tem w ledwie 25 % głosów. Nie mogą zatem stano-
wić realnego zagrożenia dla realizacji zamierzeń du-
żych izb. Nie kształtują w decydującym stopniu biegu 
spraw adwokatury na poziomie krajowym. To nie oni 
w końcu mają ostateczny głos przy wyborze prezesa 
czy innych władz adwokatury. Takiego głosu nie mie-
liby więc i w sytuacji, gdyby pod obrady wprowadzo-
no punkt dotyczący zmniejszenia liczby izb. O tym, 
że nadal mamy w kraju 24 izby, decydują zatem, nie-
zmiennie od lat, izby duże – te, które i tak miałyby, po 
postulowanych przez mecenasa Łyczywka zmianach, 
na mapie polskiej adwokatury pozostać. 

 

Remedium?

Formalne uwarunkowania nie zmieniają jednak 
zasadniczego aspektu sprawy. Czy zasadnie mecenas 
Łyczywek dostrzega w zmniejszeniu liczby izb adwo-
kackich „remedium na bolączki adwokatury”? Uwa-
żam, że nie. A czy zmniejszenie liczby izb adwokac-
kich ma sens? Tak.

Mniejsza liczba izb nie przełoży się na silniejszy 
głos adwokatury w parlamencie, w kontaktach z Mi-
nisterstwem Sprawiedliwości, bo niby jaki związek 
ma jedno z drugim. Czy fakt istnienia izby siedlec-
kiej, koszalińskiej czy wałbrzyskiej przeszkadza ad-
wokaturze w przedstawianiu swoich racji i zabiega-
niu o ich poparcie na poziomie krajowym? Czy izba 
warszawska będzie miała więcej do powiedzenia, gdy 
„połknie” izbę siedlecką, a wrocławska - wałbrzyską? 
Oczywiście, że nie. To jasne, że izba warszawska nie 
będzie silniejsza tylko z tego powodu, że nieznacznie 
zwiększy liczbę swoich członków. Dziekan izby szcze-
cińskiej nie stanie się w Szczecinie – w kontaktach 
z prezesami sądów, wojewodą, prezydentem miasta, 
innymi urzędnikami - „grubszą rybą” tylko z tego po-
wodu, że Szczecin połączy się z Koszalinem i Gorzo-
wem (choć przyznaję, głos powiększonej izby szcze-
cińskiej byłby zdecydowanie silniejszy, ale nie w mie-
ście, tylko na forum krajowego zjazdu adwokatury). 
Trzymając się naszego lokalnego podwórka, co takie-
go więcej niż dzisiaj mógłby zrobić (osiągnąć) w na-
szym województwie szczeciński samorząd adwokac-
ki, powiększony o część izby koszalińskiej i zielono-
górskiej? Nic. 

Czy zmniejszenie liczby izb spowoduje wśród ad-
wokatów większe zainteresowanie czynnym udzia-
łem w polityce? Też nie. Faktem jest, że liczba adwo-
katów w parlamencie jest niewielka, ale na pewno 
nie w liczbie 24 izb adwokackich doszukiwać należy 
się przyczyn tego stanu. Na temat małej reprezenta-
cji prawniczej w parlamencie można pewnie snuć dłu-
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gie rozważania - ich przedmiotem musiałyby być jed-
nak inne kwestie, na przykład utrzymująca się przez 
wiele lat niewielka w stosunku do potrzeb społeczeń-
stwa liczba adwokatów, którzy w zdecydowanej więk-
szości - do czasu tzw. otwarcia zawodów prawniczych 
- z uwagi na niewielką konkurencję radzili sobie na 
rynku tylko dobrze lub bardzo dobrze. Po co więc mie-
li pchać się do parlamentu? W kontekście zaangażowa-
nia adwokatów w politykę, nie bez znaczenia pozosta-
je również kwestia etyki zawodowej, z której przestrze-
ganiem bywają może kłopoty, ale niewątpliwie stano-
wiła ona – przynajmniej do tej pory – zupełnie inną 
jakość w porównaniu do „etyki” politycznych rozgry-
wek. Obawiam się, że z napływem nowej krwi do ad-
wokatury, poziomy obydwu etyk będą się ku sobie zbli-
żać (ze szkodą dla etyki naszego zawodu). Może to, jak 
na ironię, zbliży obydwie grupy i ułatwi przenikanie 
adwokatów do polityki? Swoje zrobi też zapewne pogłę-
biająca się podaż na rynku usług prawnych – adwokaci 
będą mieli więcej czasu, także na politykę. 

Zmniejszenie liczby izb adwokackich  
ma swoje plusy małe…

Zmniejszenie liczby izb niesie za to inne, pozytyw-
ne rezultaty. Jest ich całkiem sporo, choć różnej są one 
wagi.

Mecenas Łyczywek sugeruje, że takie działanie 
przełożyłoby się na polepszenie sytuacji ze szkole-
niem adwokatów, aplikantów, zapewnieniem tym 
ostatnim lepszego patronatu. Zadanie, choć trudne, 
jest możliwe do wykonania. Duże izby, mające swo-
je siedziby w miastach z prężnymi ośrodkami akade-
mickimi, z łatwym dostępem do znakomitych prakty-
ków prawa (chociażby sędziów sądów apelacyjnych) 
dają większe gwarancje zapewnienia odpowiedniej 
jakości szkolenia – tak adwokatów, jak i aplikantów. 
Prościej też byłoby ujednolicić na poziomie kraju 
praktykę w tej materii.

Zapewnienie właściwego patronatu to bolączka 
wszystkich izb adwokackich w Polsce. Zafundowa-
ne nam odgórnie szerokie, nieprzemyślane w szcze-
gółach, otwarcie zawodu powoduje oczywiste kompli-
kacje. Adwokatów zaraz będzie mniej niż aplikantów. 
W imię realizowanej przez partie polityczne koncep-
cji zapewnienia młodym adeptom prawa możliwości 
zdobycia i wykonywania zawodu adwokata czy rad-
cy prawnego (a tym samym, a może przede wszyst-

kim koncepcji zapewnienia sobie głosów nowych wy-
borców), bezwiednie przystąpiono do niszczenia pod-
staw samorządów prawniczych, na których przecież 
zbudowały swój status, swoje powodzenie i atrakcyj-
ność. Patronat, jak słusznie zauważa mecenas Łyczy-
wek, wprowadzający płynnie młodego adepta pra-
wa w sferę odpowiedzialnej, etycznej praktyki za-
wodowej, staje się obecnie w wielu przypadkach fik-
cją lub wynaturzeniem przyświecającej jej idei (rela-
cja mistrz-uczeń). Zmniejszenie liczby izb nie zmie-
ni obecnego trendu, może jednak dać dużym izbom 
szersze możliwości prowadzenia odpowiedniej poli-
tyki w tym zakresie.

…i duże 

Niewątpliwie dużym osiągnięciem byłoby, moim 
zdaniem, zmniejszenie liczby sądów dyscyplinar-
nych (jako konsekwencji ograniczenia liczby izb). Nie 
wdając się w oczywiste szczegóły, wizerunek adwo-
katury tylko zyskałby, gdyby mniejsze izby nie musia-
ły mierzyć się z obowiązkiem rozpoznawania spraw 
swoich członków w postępowaniach dyscyplinar-
nych. Lepiej będzie, gdy tymi, trudnymi przecież nie 
tylko pod względem merytorycznym, sprawami zaj-
mą się duże izby. 

Zmniejszenie liczby izb oznaczałoby też większą 
czytelność organizacji samej adwokatury dla osób 
trzecich i instytucji publicznych. Dzisiaj trudno by-
łoby nawet przeciętnemu prawnikowi odpowiedzieć 
na pytanie, ile izb adwokackich jest w Polsce, a tak-
że, dlaczego zasięg terytorialny niektórych izb adwo-
kackich zajmuje częściowo obszar właściwości miej-
scowej aż dwóch sądów apelacyjnych (mimo że tych 
ostatnich jest ponad dwa razy mniej niż izb adwo-
kackich). To zapewne stwarza w praktyce problemy, 
a co więcej, sprzeczne jest z art. 38 ustawy Prawo o 
adwokaturze, który zaleca dostosowanie zasięgu te-
rytorialnego izb do podziału terytorialnego admi-
nistracji sądowej. Zrealizowanie postulatu mecena-
sa Łyczywka wydatnie polepszyłoby ten stan. I choć 
jest to kwestia techniczna, nie mająca wiele wspól-
nego z obecną kondycją adwokatury, to jednak upo-
rządkowałaby adwokaturę, która stałaby się bardziej 
czytelna dla osób z zewnątrz (jak i chyba również dla 
samych adwokatów).

A czy ma minusy?

W końcu powstaje pytanie, czy to rzeczone roz-
drobnienie adwokatury, jej wydanie „powiatowe”, 
nie jest jednak dla niej samej korzystne? W pewnych 
aspektach tak, i nie sposób tego przemilczeć. 

Przede wszystkim daje członkom małych izb moż-
liwość realnego zaangażowania się w życie samorzą-
dowe adwokatury, swobodniejszego uzewnętrznie-
nia swoich poglądów i pomysłów. Daje szanse na za-
istnienie na forum krajowym adwokatury. Co więcej, 
nie tylko umożliwia, ale i wręcz wymusza aktywność 



adwokatów z mniejszych, „powiatowych” izb. Nie tyl-
ko w wielkich izbach, ale i w tych małych znaleźć się 
muszą osoby, które będą dbały o doskonalenie zawo-
dowe adwokatów i aplikantów, które będą racjonalnie 
zarządzały majątkiem izby, w końcu, które będą odpo-
wiedzialnie reprezentowały stanowisko izby na kra-
jowym zjeździe. Mniejszym izbom – choć być może 
nie są partnerami do rozmów z instytucjami typu 
sądy apelacyjne – łatwiej jest rozwiązywać przyziem-
ne problemy na poziomie miast, w których mają swoją 
siedzibę. Dziekan mniejszej izby szybciej i łatwiej do-
gada się z prezesem sądu okręgowego z tego samego 
miasta w sprawie właściwego wyznaczania adwoka-
tów w sprawach z urzędu. 

Adwokaci, właśnie dlatego, że są zrzeszeni 
w mniejszych izbach, nie mogą zapomnieć o obo-
wiązkach samorządowych, które w niemałej mierze 
kształtują nasz adwokacki wizerunek. Adwokat –  
z założenia - nie wykonuje zawodu tylko dla zaspoko-
jenia własnych ambicji i potrzeb. Mała społeczność 
adwokacka nie tylko więc umożliwia, ale wręcz wy-
musza taką „samorządową” postawę, nie pozwalając 
zadowolić się biernością i wygodnictwem, realizowa-
niem postawy „niech zrobią to inni, bo mnie się nie 
chce”. Musi się chcieć, bo także i tym - obywatelską, 
prospołeczną postawą - ma się środowisko adwokac-
kie od innych wyróżniać. I oddziaływać na życie pu-
bliczne w kraju.

Czy jednak, à rebours, to na wymuszaniu aktyw-
ności ma polegać kształtowanie stanu i wizerunku 
adwokackiego? Czy ktoś będzie dumny z adwokatu-
ry, w której społeczne obowiązki wypełniać będzie-
my z przymusu, a nie dobrej woli? Jeśli zgodzimy się, 
że nie na przymusie mamy opierać przyszłość adwo-
katury, to zmniejszenie liczby izb jej wizerunkowi nie 
zaszkodzi, tak jak i nie zaszkodzi (choć może trochę 
utrudni) adwokatom z mniejszych ośrodków głosić 
swoje racje na forum liczniejszej izby.

Podstawy prestiżu 

Zawsze można powiedzieć, że dopóki „powiat” ra-
dzi sobie z nałożonymi obowiązkami (a przynajmniej 
nie gorzej niż „metropolie”), to nie ma potrzeby na-
ruszać istniejącego status quo. Są jednak rozsądne 
przyczyny, by pomysł wieloletniego delegata z naszej 
szczecińskiej izby w końcu zrealizować. I to nawet, je-
śli zmniejszanie liczby izb nie przyczyni się w zasad-
niczy sposób do wzmocnienia adwokatury. Co praw-
da, nie łączyłbym prestiżu zawodu adwokata ze spra-
wą liczby izb, bo uważam, że budujemy go w dużym 
stopniu przez własne, indywidualne postawy. Zga-
dzam się natomiast z mecenasem Łyczywkiem, że ad-
wokaturze łatwiej będzie funkcjonować, jeśli jej pod-
stawy organizacyjne nie będą archaiczne i pozbawio-
ne racjonalności. [  ]

reklama
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W dniach od 22 do 26 września 2010 r. odbyły się ko-
lejne zmagania sportowe prawników w ramach XXI Let-
niej Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników. Tegoroczne 
zawody zorganizowano na obiektach sportowych Cen-
tralnego Ośrodka Sportowego w Spale i przygotowało 
je Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział II Warszawa 
Centrum oraz Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży, na czele 
którego stoi, słynny przed laty sprinter, Marian Woronin.

Z uwagi na znaczną odległość pomiędzy Szczecinem 
a Spałą (ponad 500 kilometrów) oraz brak dogodnego po-
łączenia środkami komunikacji publicznej większość za-
chodniopomorskich „olimpijczyków” dotarła na miejsce 
samochodami.

Po wielogodzinnej podróży również i my przybyliśmy 
do Spały. Po „małym” zamieszaniu z meldunkiem w hote-
lu i rejestracją uczestnictwa udaliśmy się do pokoi, które 
w hotelu Champion okazały się być nie lada apartamen-
tami. Także koleżanki i koledzy zakwaterowani w hotelu 
Olimpijczyk nie mieli na co narzekać, bo warunki miesz-
kaniowe były bardzo komfortowe. Po rozpakowaniu 
i krótkim odpoczynku ekipa sportowców z naszego wo-
jewództwa spotkała się w hotelowym barze, gdzie opraco-
wywano strategię na nadchodzące konkurencje.

Po krótszym bądź dłuższym posiedzeniu wszyscy uda-
li się jednak do swoich pokoi, by nabrać sił na czwartkowe 
rozpoczęcie zawodów. 

Pierwszą miłą niespodzianką, jaka spotkała nas o po-
ranku, było obfite śniadanie serwowane w stołówce hote-
lu Champion. Po konsumpcji zapoznaliśmy się z arenami 
tegorocznych zmagań sportowych, a kierownicy ekip i ka-
pitanowie poszczególnych drużyn udali się na odprawę.

Uroczyste otwarcie XXI Spartakiady odbyło się na 
stadionie lekkoatletycznym, gdzie zaprezentowały się 
wszystkie województwa. Po jego zakończeniu rozpoczę-
ły się zawody.

Poszczególne konkurencje sportowe rozłożone zosta-
ły przez organizatorów na trzy dni. Pierwszego dnia za-
planowano przede wszystkim konkurencje lekkoatletycz-
ne oraz eliminacje gier zespołowych. Drugiego dnia kon-
tynuowano gry zespołowe, a swoje zmagania rozpoczęli 
również między innymi pływacy. Na trzeci dzień zaplano-
wano praktycznie tylko finały.

Koszykarki i koszykarze zostali odesłani na krytą halę 
lekkoatletyczną, gdzie ku ich wielkiemu zdziwieniu i nie-
zadowoleniu zastali, zamiast parkietu, stary i zdeptany 
tartan. Po wielkiej awanturze postanowiono sprawdzić 

ewentualną możliwość zmiany miejsca rozgrywek. Nie-
stety dość szybko przekazano drużynom informację, że 
nie ma możliwości zmiany hali.

Szczecińscy koszykarze trafili na silną grupę, w której 
był m.in. Poznań i Wrocław. To właśnie z tymi ostatnimi 
rozegraliśmy pierwszy mecz, który zakończył się naszą 
niespodziewaną porażką, po której jedynie zwycięstwo ze 
wszystkimi pozostałymi drużynami z grupy mogło zapew-
nić awans do półfinałów. W takich okolicznościach decy-
dujący był mecz z Poznaniem. Po zaciętej walce nasi ko-
szykarze musieli uznać jednak wyższość rywali, którzy 
wygrali mecz jednym punktem. Na otarcie łez wygraliśmy 
mecze „o pietruszkę” ze słabszymi drużynami z Gorzowa 
Wielkopolskiego i Gdańska. 

Z nadzieją na zwycięstwo zmagania rozpoczęły także 
koszykarki ze Szczecina, które zaprezentowały się w naj-
lepszych strojach sportowych, z wymownym hasłem na 
koszulkach: „Krąży pogłoska, że jestem boska”. Pomimo 
zaciętej walki nasze dziewczyny przegrały jednak swoje 
mecze i nie zdołały przebić się do strefy medalowej.

Podobny los spotkał również zdziesiątkowaną druży-
nę szczecińskich siatkarzy, którzy początkowo wygrali je-
den mecz w swojej grupie i zajęli w niej drugie miejsce. 
Uprawniało ich ono do walki w barażach o wejście do pół-
finału. Niestety brak kilku podstawowych zawodników, 
w tym ich stałego rozgrywającego (i naczelnego fotogra-
fa imprezy) – Pawła Marycza, nie pozwolił na pokonanie 
silnych rywali i ostatecznie odpadli oni z rywalizacji. Tak-
że żeńskiej reprezentacji siatkarskiej nie udało się wywal-
czyć medalu, pomimo historycznego, pierwszego zwycię-
stwa w meczu grupowym. Bez sukcesów zmagania zakoń-
czyły także nasze siatkarki oraz siatkarze plażowi. 

Zdecydowanie lepiej zaprezentowali się szczecińscy 
piłkarze. Po zaciętych meczach grupowych awansowali 
do półfinału i rozpoczęli bój o złoty medal. Na ich drodze 
stanęła jednak drużyna z Lublina (tegoroczni złoci meda-
liści), która po dramatycznym boju pokonała naszych pił-
karzy dopiero w rzutach karnych. W tej sytuacji do roze-
grania pozostał mecz o trzecie miejsce. Sukces był w zasię-
gu „nogi”, jednakże zabrakło trochę szczęścia. Brąz zdo-
była reprezentacja Śląska, spychając szczecinian na miej-
sce czwarte.

Największymi sukcesami na tegorocznej Spartakia-
dzie pochwalić mogą się natomiast zachodniopomorscy 
lekkoatleci, pływacy oraz strzelcy. Tradycyjnie prawdzi-
wy popis umiejętności dał pracownik NIK Wiesław Cha-



braszewski (7 medali, w tym 5 złotych), sędzia Leon Mi-
roszewski (6 medali, w tym 3 złote) oraz adwokat Bartło-
miej Sochański (6 medali, w tym 1 złoty). Historyczny suk-
ces odniósł także szczeciński tenis – Michał Krzywulski 
uległ przeciwnikowi dopiero w finale, zdobywając w ten 
sposób srebro. W strzelaniu nie mieli sobie natomiast rów-
nych szczecińscy adwokaci – Joanna Podwójci oraz Ma-
rek Baranowicz, którzy przywieźli złote medale. 

Każdy dzień sportowych zmagań zwieńczony był 
wspólną kolacją połączoną z grillem, muzyką, tańcami 
i oficjalnym wręczaniem medali. Imprezy towarzyszące 
konkurencjom sportowym zorganizowane zostały pierw-
szorzędnie. Humor dopisywał wszystkim uczestnikom, 

zwłaszcza podczas wieczorów integracyjnych. Tradycyj-
nie jeden z nich przeznaczono na uroczysty bankiet, któ-
ry tym razem odbył się drugiego dnia w stołówce hote-
lu Champion. W tym miejscu słowa pochwały należą się 
organizatorom, którzy bal ten przygotowali perfekcyjnie 
pod każdym względem.

Nie obyło się jednak też bez mniejszych bądź więk-
szych „wpadek” organizatorów. O ile pod względem loka-
lizacji, zakwaterowania oraz wyżywienia zasługują na po-
chwały, to pod względem organizacyjno-sportowym na-
leży się niestety krytyka. Program zawodów zmieniał się 
bowiem z minuty na minutę, niejednokrotnie czekać trze-
ba było na sędziów, a w pierwszych dniach panował or-
ganizacyjny chaos, który opanowano dopiero ostatniego 
dnia. Krytycznie odnieść należy się również do organiza-
cji zmagań koszykarek i koszykarzy na tartanie, który w 
tej dyscyplinie sportu sprzyja jedynie kontuzjom, bez któ-
rych i tu się nie obeszło. 

Pomimo tych niewielkich niedociągnięć XXI Letnia 
Spartakiada Prawników była udana, zwłaszcza dla woje-
wództwa zachodniopomorskiego, które w ogólnej klasyfi-
kacji medalowej zajęło drugie miejsce. 

Podczas sobotniej imprezy, kończącej tegoroczne spor-
towe zmagania, podano miejsce organizacji kolejnej, XXII 
Letniej Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników. W 2011 
roku gościć Nas będzie Centralny Ośrodek Sportu w 
Szczyrku.

A więc, do zobaczenia w górach za niecały rok. [  ]

adwokat Robert Majchrzak
aplikant adwokacki Łukasz Łowkiet

LexisNexis Polska, jako pierwsza na polskim rynku 
firma ciesząca się renomą wśród kancelarii prawni-
czych i wydająca publikacje dla prawników - wdroży-
ła proste i dedykowane dla kancelarii prawniczych 
narzędzie, które umożliwia stworzenie własnej stro-
ny internetowej wraz z bezpieczną pocztą email. Ko-
rzystając z doświadczeń korporacji LexisNexis Glo-
bal (lawyer.com; martindale.com) stworzyła rozwią-
zania dla lokalnych klientów Polsce.

Kancelarie prawnicze mają do dyspozycji pakiety: Ba-
sic, Standard, Premium oraz Dopasowany. Różnią się 
one funkcjonalnościami oraz sposobem budowania 
strony www. 

Usługa LexisNexis oferuje wszystko to, co zwykle jest 
dostępne w postaci oddzielnych, niepowiązanych ze 
sobą usług różnych dostawców. Korzystając ze strony 
www.stronydlaprawnikow.pl można w kilka minut 
przygotować i opublikować stronę internetową swo-
jej kancelarii korzystając przy tym z obsługi zaufane-
go dostawcy.

Serwis został tak opracowany, aby każdy użytkownik 
mógł wybrać pakiet najbardziej odpowiadający jego 
aktualnym potrzebom. 

Serwis jest skierowany w szczególności dla:

- prawników: radców prawnych, adwokatów
- właścicieli, partnerów, wspólników kancelarii praw-
niczych
- prawników planujących założyć swoje własne kan-
celarie prawnicze

Uruchomienie nowego serwisu związane jest ze stra-
tegią LexisNexis, która zmierza do oferowania prak-
tykom prawa oraz aplikantom kompleksowych usług 
i rozwiązań informacyjnych, w tym służących im do 
rozwoju osobistego, jak i ich kancelarii. 

Strona internetowa nowego serwisu LexisNexis: 
www.stronydlaprawnikow.pl 
Więcej informacji o produktach i firmie znajduje się 
na stronie internetowej: www.lexisnexis.pl

Nowy serwis LexisNexis „stronydlaprawnikow.pl”
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Grzegorz Szacoń, In Gremio: W dniu 20 października 
2010 roku w Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbyła się 
konferencja w związku z Międzynarodowym Dniem Me-
diacji. Jaki był jej przebieg i co jest jej efektem?

Liliana Jędrzejewska: Organizatorami konferencji był 
Sąd Okręgowy w Szczecinie, Prokuratura Okręgowa 
w Szczecinie, Zrzeszenie Prawników Polskich i Stowarzy-
szenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Uczestnikami i adre-
satami byli praktycy: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci 
i sami mediatorzy. Tematem była mediacja jako forma al-
ternatywnego rozwiązywania sporów. Cel konferencji to 
przypomnienie pozytywów płynących z funkcjonowania 
tej instytucji i prezentacja niektórych jej aspektów. Refera-
ty wygłosili przedstawiciele wszystkich zawodów prawni-
czych reprezentowanych na spotkaniu. 

G.S.: Które cele mediacji udaje się w naszym systemie 
procesowym osiągnąć w stu procentach?

L.J.: Mediacja na pewno nie spełnia nadziei „ilościowych”, 
jakie były z nią związane. Miała być ona w zamyśle odcią-
żeniem dla sądów. Prelegenci podkreślali bardzo wysoką 
skuteczność mediacji, w sprawach gdzie została zastoso-
wana. Odsetek zawieranych ugód wynosi 80% w sytuacji 
kiedy strony uprzednio zgodzą się na mediację. Co cieka-
we – podobny odsetek jest też w Niemczech.

G.S.: Czy jest kategoria spraw, w których mediacja jest 
zawsze „trafionym” rozwiązaniem?

L.J.: Trudno mówić o kategoriach spraw. Każda jest indy-
widualna i tak ją trzeba oceniać pod względem przydat-
ności do mediacji. Zwracano natomiast uwagę na sprawy 
gdzie mediacji jest zbyt mało. Przykładem jest postępowa-
nie przygotowawcze i brak jej stosowania przez Policję. 

G.S.: A jakie właściwie są promowane przez Państwa 
cele mediacji?

L.J.: Zazwyczaj przy zgodzie na mediację następuje poro-
zumienie stron. Szczególnie ważne jest to, gdy są to człon-
kowie rodziny lub sąsiedzi. Znalezienie wspólnej płasz-
czyzny w takim przypadku jest nieocenione. Jest to zatem 
nie tylko cel w postaci zakończenia sprawy przed sądem, 
ale i sposób na koegzystencję w późniejszym czasie, w da-
nym miejscu i środowisku.

G.S.: Czy mediacja jest sposobem wymierzania sprawie-
dliwości? Pytam o to, bowiem sądy są częstokroć adresa-
tami nie tyle roszczeń wynikających z prawa material-
nego, ale z frustracji społecznych, poczucia odrzucenia, 
przekonania o pokrzywdzeniu. Czy wówczas mediacja 
jest jakimkolwiek rozwiązaniem?

L.J.: Mediacja nie mieści się w klasycznym pojęciu wy-
miaru sprawiedliwości. Ale w nowatorskim spojrzeniu, 

w koncepcji „sądu otwartego” 
mediacja jest nieodzowna. Roz-
wiązanie konfliktu jest oddane 
stronom – podmiotom najbar-
dziej w tym zainteresowanym.

G.S.: Tak jest, gdy obydwie stro-
ny są zainteresowane zażegna-
niem sporu, ale co w przypad-
ku, gdy jedna z nich dąży do 
szykanowania drugiej proce-
sem sądowym?

L.J.: Jestem przeciwnikiem przypisywania zbiorowości, 
społeczeństwu, danemu narodowi określonych cech. 
Zbiorowość składa się z jednostek. Trafiają się strony, któ-
re chcą się przed sądem pieniaczyć, albo wręcz nękać ko-
goś procesami – tylko że takie osoby w ogóle na mediację 
się nie zgodzą. Zresztą problem tkwi w metodzie ukróca-
nia pieniactwa sądowego, a nie w słabości mediacji.

G.S.: Jakie zmiany w prawie są postulowane przez sę-
dziów, którzy koordynują mediację i przez mediatorów?

L.J.: Najpilniejsze są zmiany w mediacji cywilnej. Nie ma 
jednak jednego konkretnego projektu. Uważam, że ko-
nieczne jest rozciągnięcie zwolnienia od kosztów sądo-
wych na koszty mediacji. Często stron ubogich nie stać 
na mediację. Rozważa się także obligatoryjny etap media-
cji przed wniesieniem sprawy do sądu lub obowiązkowe 
skierowanie do mediacji w toku sprawy przed sądem.

G.S.: Jak prezentuje się kadra mediatorów? Co postulują 
w zakresie podnoszenia kwalifikacji mediatorów sędzio-
wie-koordynatorzy? 

L.J.: Uważam, że mediatorów cywilnych również powin-
ni powoływać prezesi sądów okręgowych. Powinny być w 
ich przypadku wymagane ustalone i sprawdzone kwalifi-
kacje, które w tej chwili są pozostawione do określenia or-
ganizacjom prowadzącym listy. Wynagrodzenie mediato-
rów w sprawach cywilnych powinno być przyznawane na 
analogicznych zasadach, jak biegłym sądowym. [  ]

Międzynarodowy Dzień Mediacji
„In Gremio” rozmawia z koordynatorem do spraw 
mediatorów sądowych - sędzią Lilianą Jędrzejewską



| Marlena Wabia, psycholog

Historia z życia Magdy i Daniela

Magda (lat 38) – nauczyciel akademicki i Daniel (lat 
40) - kapitan Żeglugi Wielkiej, zatrudniony na stałe za gra-
nicą Polski. Od 13 lat byli małżeństwem, z którego przy-
szło na świat dwoje dzieci, Karolinka (lat 13) i Michał (lat 
12). Początkowo pożycie małżeńskie układało się prawi-
dłowo, oboje wspierali się wzajemnie w swoim rozwoju, 
choć Magda miała poczucie, że ona więcej niż Daniel an-
gażowała się we wspieranie jego rozwoju i w życie rodzi-
ny. Kryzys związku nastąpił około siódmego roku trwa-
nia małżeństwa i przybierał na sile z każdym dniem. Mał-
żonkowie próbowali korzystać z różnych pomocy specja-
listycznych, które miały uświadomić im przyczyny toczą-
cego ich związek kryzysu oraz znaleźć skuteczne rozwią-
zanie ich problemu. Kochali się i szanowali, ale nie wy-
starczyło to, aby pokonać dzielące ich różnice dotyczą-
ce funkcjonowania relacji partnerskiej i rodziny. Konse-
kwencją trwającego pięć lat kryzysu było oddalenie się 
emocjonalne partnerów od siebie i poszukiwanie na ze-
wnątrz związku wsparcia i zaspokojenia emocjonalnych 
i psychologicznych potrzeb. Każde z partnerów odmien-
nie postrzegało przyczyny oddalania się drugiego, co ro-
dziło silne frustracje po obu stronach.

Daniel nie potrafił funkcjonować w takim oddaleniu 
od żony, doświadczał coraz większego poczucia odrzu-
cenia ze strony Magdy i nie radził sobie z samotnością 
w związku. Znalazł ukojenie swoich emocji w ramionach 
dużo młodszej dziewczyny, która początkowo była jedy-
nie lekarstwem na samotność, ale z biegiem czasu zastąpi-
ła mu partnerkę, którą wcześniej była Magda. 

Magda w przeciwieństwie do Daniela skoncentrowa-
ła się na sobie, własnej pracy zawodowej i rozwoju oso-
bistym, w którym widziała możliwość odwrócenia uwa-
gi od trawiących relację małżeńską problemów i nadzie-
ję na zmianę w zachowaniu męża, od którego oczekiwa-
ła większego uwzględniania potrzeby rodziny i zaangażo-
wania w pracę nad sobą dla dobra związku. Uważała ona 
bowiem, że Daniel bardziej skupia się na przyjemnościo-
wym aspekcie pobytu w domu, aniżeli na uczestnictwie 
w życiu rodziny.

Dużym zaskoczeniem dla Magdy była odczytana na 
własnym telefonie komórkowym wiadomość kierowana 
do jej męża od kobiety, która oczekiwała na przyjście Da-
niela przed mającym w nocy nastąpić jego wyjazdem na 
statek. Sytuacja była tym bardziej niezręczna, że to ma-
łoletnia córka stron bawiła się nowym telefonem mamy 
i przeczytała informację, z której jasno wynikało, że tata 
nie jest aktualnie u kolegi, ale u jakiejś obcej kobiety.

Postawiona przed faktem zdrady małżeńskiej, Magda 
nie była w stanie dłużej tolerować obecności Daniela w 
domu. Zażądała natychmiastowej wyprowadzki z domu 
i uregulowania prawnego zaistniałej sytuacji. Daniel po-
czątkowo nie chciał rozwodu, starał się przekonać Mag-
dę, że kobieta, z którą się spotkał, jest nic nie znaczącym 
epizodem w jego życiu, że to Magda tak naprawdę rzuciła 
go w jej ramiona, oddalając się od niego i zaniedbując jego 
potrzeby. Urażona ambicja Magdy i poczucie oszukania 
przez męża nie pozwoliło jej nawiązać konstruktywnej 

rozmowy z nim, była głucha na jego argumenty, „krwa-
wiło” jej serce. Nie chciała dłużej walczyć o związek, po-
stanowiła się rozstać. Decyzja Magdy o separacji wyzwo-
liła lawinę frustrujących obie strony konfliktów. Jak to czę-
sto w takiej sytuacji bywa, partnerzy przerzucali na sie-
bie odpowiedzialność za rozpad związku, trudno było im 
zaakceptować utratę drugiego, niemożliwe było nawiąza-
nie konstruktywnego dialogu, którego tak naprawdę obo-
je bardzo potrzebowali. Emocje były tak silne, i tak nisz-
czące ich uczucia do siebie, że dalsze życie ze sobą (w ich 
percepcji) nie miało już sensu. Po trzech latach separacji 
zdecydowali się na rozwód.

Był jednak majątek, którego się wspólnie dorabiali, 
a przede wszystkim dzieci, które bardzo cierpiały z powo-
du rozpadu rodziny. Trudności w komunikacji i przerzu-
canie się odpowiedzialnością za rozpad związku uniemoż-
liwiał im znalezienie optymalnego rozwiązania w sprawie 
podziału majątku, ustalenia wysokości alimentów i kon-
taktów ojca z dziećmi. Magda początkowo straszyła Da-
niela, że nie pozwoli mu spotykać się z dziećmi, że po-
zbawi go władzy rodzicielskiej jeśli on nie spełni stawia-
nych przez nią warunków dotyczących podziału majątku 
i wysokości alimentów. To typowe zachowanie kobiet w 
sytuacjach utraty poczucia bezpieczeństwa, spowodowa-
nego rozpadem rodziny i przeżywanego poczucia mniej-
szej wartości (na skutek zdrady małżeńskiej). Nie była ona 
wówczas w stanie obiektywnie spojrzeć na przyczyny roz-
padu małżeństwa, które nie tkwiły w zdradzie, a w zde-
cydowanie rozbieżnej wizji obu partnerów na funkcjono-
wanie związku. Nie potrafiła zrozumieć, że Daniel nie od-
szedł do innej kobiety, bo ona (Magda) przestała być atrak-
cyjna dla niego. Powodem były inne wzajemne oczekiwa-
nia względem siebie i narastająca frustracja z powodu 
emocjonalnego oddalania się od siebie. 

Danielowi także trudno było pogodzić się z utratą ko-
biety, która przecież kochał, nawet w chwili rozwodu, ale 
nie wyobrażał sobie dalszego życia z nią w takiej struktu-
rze relacji jaką wspólnie stworzyli. Żadne z nich nie po-
trafiło spojrzeć obiektywnie na siebie i własne zachowa-
nie i zastanowić się czy są może jeszcze jakieś sposoby na 
uratowanie tego związku. Tego małżeństwa nie dało się 
już uratować. Zbyt wiele negatywnych emocji było po obu 
stronach, które zniszczyły łączącą ich wcześniej miłość 
i zbyt znaczące były różnice w hierarchii ich wartości, któ-
rych nie dało się pokonać (konflikt wartości jest zazwyczaj 
nie rozwiązywalny). Uniemożliwiło to konstruktywne 
funkcjonowanie dojrzałych już małżonków ze sobą. Moż-
na było jednak uratować ich rodzicielstwo i poprawne 
funkcjonowanie w tych rolach. Wymagało to jednak prze-
pracowania wzajemnych animozji, zostawienia z boku 
zranionych uczuć i uświadomienie sobie potrzeb mało-
letnich, które niczemu nie zawiniły, a straciły w jednym 
momencie pełną rodzinę. Poczucie odpowiedzialności za 
wspólne dzieci i ich dobro (przede wszystkim!) spowodo-
wało, że Magda i Daniel skorzystali z mediacji w sprawie 
podziału majątku, ustalenia wysokości alimentów i wspól-
nego sprawowania władzy i opieki nad małoletnimi dzieć-
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mi. Rozstali się w poczuciu wzajemnego odrzucenia i nie-
zrozumienia, ale zachowali szacunek i sympatię dla sie-
bie oraz wypracowali korzystne dla wszystkich - a przede 
wszystkim dla dzieci - warunki sprawowania władzy wy-
chowawczej i opieki nad nimi. Podczas rozprawy rozwo-
dowej żadne z nich nie korzystało z pomocy pełnomocni-
ka, mówili o sobie wzajemnie dobre rzeczy, co pozwoliło 
podczas tego niezwykle trudnego momentu zachować do-
bre wspomnienia po sobie i wypracować nową, możliwą 
na ten moment i zgodną z wymogami sytuacji rozwodo-
wej relację rodzicielską. Z tego bowiem obowiązku, żaden 
rozwód nikogo nie zwalnia.

Magda i Daniel nie są dziś małżeństwem, nie dzielą ze 
sobą wspólnego życia, ale pozostają ze sobą w dobrych re-
lacjach, gdyż ich prawie dorosłe już obecnie dzieci zasłu-
gują na to, aby mimo rozpadu rodziny i utraty jej integral-
ności, zachować nadal miłość i obecność obojga rodziców 
w ich życiu, którzy szanują się wzajemnie i porozumiewa-
ją ze sobą nie tylko dla ich dobra, ale także swojego wła-
snego. Możliwe to stało się dzięki mediacji, która udrożni-
ła komunikację między nimi, a także otworzyła drogę do 
indywidualnej pracy nad sobą dla dobra ich wspólnych 
dzieci. 

Czym zatem jest „mediacja” i dlaczego warto ją po-
znać, a przede wszystkim z niej skorzystać?

Mediacja w moim odczuciu jest najlepszym sposobem 
rozwiązywania sporów, gdyż daje możliwość znalezienia 
takiego rozwiązania konfliktu, które obie strony akceptu-
ją. Jest to ostatnia szansą, przed „wypowiedzeniem woj-
ny” przeciwnikowi - pokojowego rozwiązania sporu. Od-
bywa się ona zwykle w znacznie bardziej komfortowych 
warunkach niż „wokanda” w sądzie. Warunkiem jednak 
powodzenia mediacji jest autonomiczna i zgodna decyzja 
stron o chęci podjęcia tej ostatniej próby pokojowego roz-
wiązania sporu.

Mediacja odbywa się w prywatnym gabinecie media-
tora. Uczestnikami mediacji są strony i mediator, którym 
zwykle jest osoba profesjonalnie przygotowana do pro-
wadzenia mediacji. Osoba, która ma tę szczególną umie-
jętność rozmawiania ze skłóconymi stronami w atmosfe-
rze nasilonych emocji stron. Jej zadaniem jest POMOC 
w uświadomieniu sobie przez strony przyczyn utrudnia-
jących im rozwiązanie spornej kwestii, jak również zrozu-
mieniu motywów warunkujących często trudne do przy-
jęcia zachowanie strony przeciwnej, a w konsekwencji 
wypracowaniu zgodnego stanowiska przez strony w spor-
nej kwestii. 

Mediator jest osobą bezstronną w konflikcie, nie zaan-
gażowaną w sam spór, ale zaangażowaną w proces udraż-
niania komunikacji między stronami i otwarty na argu-
menty każdej ze stron konfliktu. Jego rola nie polega na 
podsuwaniu stronom konkretnych rozwiązań i skłonieniu 
ich do przyjęcia takiego rozwiązania, ale rozważenia in-
nych niż prowokowane przez negatywne emocje żądań, 
stawianych przeciwnej stronie konfliktu.

Nie da się uniknąć doświadczania przez strony silnych 
emocji podczas spotkania mediacyjnego, ale w atmosfe-
rze rzeczowej i merytorycznej rozmowy, zapewnienia 
przestrzeni psychologicznej dla każdej ze stron i akcep-

tacji przeżywanych przez strony emocji, można zamienić 
przeżywane destrukcyjne emocje w konstruktywny dia-
log między stronami prowadzący do rozwiązania proble-
mu. Efektem mediacji nie musi być jednak ugoda zawarta 
między stronami, choć przy spełnieniu wszystkich warun-
ków definiujących mediację, zawarcie ugody jest zwykle 
naturalną konsekwencją takich spotkań. Warto jednak pa-
miętać, że ugoda nie oznacza „pogodzenia” się stron, a je-
dynie wypracowanie wspólnego, zgodnego i akceptowa-
nego przez strony konfliktu stanowiska w spornej kwestii. 
Pozwala to uniknąć często długotrwałego procesu sądo-
wego, w którym nie ma miejsca na terapeutyczne wspar-
cie dla stron umożliwiające im samodzielne rozwiązanie 
problemu.

W jakich sytuacjach mediacja może być skuteczna? 
Kiedy warto się do niej odwołać?

Przede wszystkim, kiedy obie strony konfliktu są 
otwarte na wysłuchanie stanowiska drugiej i przyznanie 
jej prawa do posiadania własnego zdania (zwykle odmien-
nego niż jej osobiste), zatem kiedy własne emocje nie za-
mykają jej możliwości usłyszenia i doświadczenia stano-
wiska drugiej. To podstawowy warunek mediacji: otwar-
tość i akceptacja odmienności przeżywania spornej kwe-
stii przez przeciwną stronę konfliktu.

Warunkiem powodzenia mediacji i konstruktywnego 
rozwiązania sporu jest również gotowość do weryfikacji 
własnej opinii i gotowego pomysłu rozwiązania spornej 
kwestii (które zwykle posiadamy) i do których przy pomo-
cy mediatora chcemy przekonać stronę przeciwną. Me-
diator nie jest koalicjantem ani stroną w sporze, nie moż-
na zatem koncentrować swojej uwagi na zdobyciu akcep-
tacji mediatora dla własnego pomysłu, bo to w prostej linii 
prowadzi do klęski procesu mediacji i ogromnej frustracji. 
Przystępując do mediacji akceptujemy niezawisłość i bez-
stronność mediatora i otwieramy się na poszukiwanie in-
nych niż tylko własne pomysły, rozwiązania zaistniałego 
problemu. [  ]       
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| Arleta Duvellger, politolog

Mediacja w polityce 
międzynarodowej

Instytucja mediacji politycznej, rozumiana jako tzw. 
dobra usługa państwa trzeciego przy rozwiązywaniu 
sporu międzynarodowego, polegająca na ułatwieniu 
państwom, będącym w sporze, nawiązanie rokowań 
bezpośrednich lub pośrednictwo państwa trzeciego w 
samych rokowaniach oraz udzielanie stronom sporu 
rad i wskazówek, których celem jest osiągnięcie roz-
strzygnięcia sporu1, była od wieków znana i praktyko-
wana w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Tu-
taj bowiem występowanie konfliktów od zawsze było 
szczególnie nasilone, a ich skutki odczuwały miliony 
obywateli zwaśnionych narodów. Podłożem konflik-
tów międzynarodowych są najczęściej spory terytorial-
ne, narodowe lub plemienne, konflikty kulturowe oraz 
ekonomiczne. Historia pokazała, że źródłem konfliktów 
międzynarodowych mogą być także imperialistyczne 
dążenia pewnych osób lub grup politycznych – przykła-
dem mogą tu być wojny, których katalizatorem byli na 
przykład Napoleon Bonaparte lub Adolf Hitler. W wie-
kach poprzednich, kiedy to idee humanizmu i huma-
nitaryzmu nie odgrywały tak dużej roli, konflikty mię-
dzynarodowe próbowano rozwiązywać na drodze dzia-
łań militarnych. Takie działania prowadziły jednak 
do ogromnych strat demograficznych i materialnych 
danych społeczeństw. Wiek XX, a przede wszystkim 
pierwsza wojna światowa skłoniły „wielkich tego świa-
ta” do podjęcia działań, których celem było stworzenie 
instytucji, której głównym zadaniem był arbitraż w spo-
rach międzynarodowych. Powołano do tego celu, zgod-
nie z planem Woodrowa Wilsona, międzynarodową in-
stytucję, której zadaniem było utrzymanie pokoju na 
świecie. Po II wojnie światowej działalność Ligi Naro-
dów przejęła powołana do życia w 1945 roku Organiza-
cja Narodów Zjednoczonych. Jej działania, nie zawsze 
skuteczne, stanowiły uzupełnienie działań podejmowa-
nych przez USA. Państwo to w drugiej połowie XX wie-
ku stało się głównym „strażnikiem” międzynarodowe-
go pokoju. Prezydenci USA przez długie lata podejmo-
wali i nadal podejmują szereg inicjatyw, których celem 
jest pojednanie skonfliktowanych narodów. Osobnym 
zagadnieniem jest tu oczywiście kwestia słuszności nie-
których poczynań USA na arenie międzynarodowej, 
jak na przykład wojna w Afganistanie czy Iraku, acz-
kolwiek wszystkie kontrowersje związane z tymi tema-
tami nie mogą przesłonić faktu, iż prezydenci USA wal-
nie przyczynili się do zażegnania lub złagodzenia wielu 
światowych konfliktów.2

Doskonałym przykładem ilustrującym mediacyj-
ną rolę prezydenta USA Jamesa Cartera jest wielolet-

1  Cz. Mojsiewicz, Leksykon współczesnych międzynarodowych sto-
sunków politycznych, Atla 2, Wrocław 2004, s. 241.
2  A. Antoszewski, R. Herbut, Leksykon politologii, Alta 2, Wrocław 
2002, s. 152.

ni konflikt izraelsko-palestyński, którego genezy nale-
ży doszukiwać się w roku 1948 roku, kiedy to zgodnie 
z projektem ONZ dochodzi do podziału ziem wcześniej 
należących do świata arabskiego i powstania państwa 
izraelskiego. Proklamowanie własnego państwa spotka-
ło się z ostrą reakcją Palestyńczyków, czego rezultatem 
była pierwsza wojna izraelsko-palestyńska. Izraelczycy 
nie tylko obronili swą niepodległość, ale także powięk-
szyli terytorium przyznane im przez ONZ o zachodnią 
Galileę, zachodni Genew i część Jerozolimy. Jest to gra-
nica uznawana do dnia dzisiejszego.3 Wysiedlonych Ara-
bów rozlokowano w obozach na Zachodnim Brzegu Jor-
danu, w Strefie Gazy, Jordanii, Libanie i Syrii. W ten też 
sposób nowoutworzone państwo było zewsząd narażo-
ne na ataki nieprzyjacielskie. Dlatego też kolejne dzie-
sięciolecia przyniosły szereg konfliktów, w których to 
zginęło wiele tysięcy osób, i w które to angażowało się 
wiele państw Bliskiego Wschodu. Dzięki temu, iż Izra-
el 11 maja 1949 roku przy poparciu ZSRR został człon-
kiem ONZ konflikty bliskowschodnie mogły być roz-
wiązywane przy pomocy mediacji tej organizacji. Me-
diacja ta nie zawsze była skuteczna. I tak na przykład w 
roku 1959 Liga Arabska odrzuciła propozycję sekreta-
rza generalnego ONZ, by arabskich uchodźców z Pale-
styny na stałe osiedlić w tych arabskich krajach, w któ-
rych aktualnie przebywają. W ten sposób Arabowie wy-
wierali stały nacisk na Izrael połączony z bojkotem go-
spodarczym. Podobnie nieskuteczne okazały się media-
cje sekretarza generalnego ONZ – Hammarskjoelda w 
sytuacji, gdy Egipt rozpoczął blokadę izraelskich stat-
ków na Kanale Sueskim. Kilka lat później, w roku 1967, 
władze ONZ pod presją egipskiego prezydenta Nasera 
wycofały oddziały UFNE, które stały na straży pokoju 
w strefie Gazy i na Półwyspie Synaj. Grożąc także za-
mknięciem Kanału Sueskiego zablokował możliwość 
otrzymania pomocy przez Izrael w czekającej go tzw. 
wojnie sześciodniowej. Dodatkowo Rada Bezpieczeń-
stwa ONZ 22 listopada 1967 roku w przyjętej przez sie-
bie rezolucji, wezwała Izrael do wycofania się z ziem za-
garniętych w 1948 roku. Wprawdzie za sprawą media-
cji USA i ZSRR, (które notabene dostarczały stronom 
ogromnych ilości broni) szybko doszło do zawieszenia 
broni i powrotu wojsk ONZ na linię frontu, to jednak sy-
tuacja ta pokazała, że Izrael, pomimo, iż jest członkiem 
ONZ to nie zawsze może liczyć na jego pomoc.4

Wojna sześciodniowa oraz wojna Yom Kippur z 1973 
roku jeszcze raz potwierdziły, że rozwiązanie konflik-
tu bliskowschodniego wymaga podjęcia długofalowych 
działań, którymi kierować musi neutralny mediator. 
Nieskuteczne ONZ nie mogło pełnić tej funkcji. Dlatego 

3  tamże, s.196.
4  W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r., 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ss.432-434.
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też rolę mediatora podjął prezydent USA James Carter. 
Długotrwałe mediacje, których efektem była konferen-
cja trzech państw – Egiptu, Izraela i USA w Camp David 
– małej miejscowości w stanie Maryland, gdzie znajdu-
je się rezydencja prezydenta Stanów Zjednoczonych. 
Konferencja odbywająca się w dniach 5-18 września 
1978 roku stanowiła zwieńczenie wcześniejszych dłu-
gotrwałych rozmów pokojowych, w których rolę media-
tora pełnił Carter. Prawdopodobną rzeczą jest bowiem 
to, iż gdyby nie mediacja amerykańskiego prezydenta 
pierwsze spektakularne porozumienia bliskowschod-
nie nie doszłyby do skutku, albowiem obie strony kon-
fliktu – Egipt, najpotężniejszy arabski przeciwnik, re-
prezentowany przez prezydenta Ankara Sadata i Izra-
el, reprezentowany przez premiera Menachema Begina 
– okopały się na swoich stanowiskach i nie chciały ich 
zmieniać. Egipt żądał zwrotu wszystkich zagrabionych 
ziem, a Izrael chciał zachować dla siebie Synaj. Zasługą 
Cartera było przeniesienie rozmów ze sfery stanowisk 
w sferę interesów. Okazało się, że dla Egiptu odzyska-
nie ziem jest kwestią prestiżu, Izrael natomiast dążył do 
zapewnienia sobie bezpieczeństwa – egipskie wojska 
stacjonujące na Synaju były zbyt dużym zagrożeniem 
dla suwerenności państwa żydowskiego. Amerykańscy 
mediatorzy opracowali iście salomonowe rozwiązanie, 
które zadowoliło obie strony, gdyż realizowało ich inte-
resy – Synaj został przekazany Egiptowi (zachowanie 
prestiżu), ale na jego terenie wyznaczono strefę zdemi-
litaryzowaną (bezpieczeństwo).5 Ponadto ustalono, iż 
Izrael i Egipt ustanowią stosunki dyplomatyczne w cią-
gu dziewięciu miesięcy, Izrael w ciągu trzech lat wyco-
fa wojska ze Półwyspu Synaj i otrzyma pełną swobodę 
żeglugi przez Kanał Sueski, Cieśninę Tirańską i Zato-
kę Akaba. Taka metoda rozwiązania problemu zyska-
ła duże poparcie społeczności międzynarodowej. Nie-
stety, państwa arabskie miały odmienne zdanie - wy-
kluczyły Egipt z Ligi Państw Arabskich, a Anwar Sa-
dat podpisujący porozumienie zginął trzy lata później 
z rąk egipskich fundamentalistów. Mimo, że rozwiąza-
nia z Camp David nie były trwałe, wskazały pewną dro-
gę, która prowadzi do rozwiązania problemu bliskow-
schodniego. Kolejne inicjatywy pokojowe USA, pla-
ny rozwiązania zadawnionych konfliktów opierają się 
na tej samej metodzie negocjacji, na której opierało się 
Camp David.6 Jakie więc dokładnie zastosowano tech-
niki podczas mediacji w Camp David?

Otóż istotą tej metody jest przeciwstawienie nego-
cjacji pozycyjnych - odwołujących się do zasad moral-
nych, społecznych, kulturowych etc. - negocjacjom za-
sadniczym, których zasadą jest wytrącanie z równo-
wagi strony przeciwnej. Wyróżnia się dwie pozycje 
negocjacyjne – tzw. twardą strategię pozycyjną, czy-
li mocne zaznaczenie własnego stanowiska oraz tzw. 
miękką strategię pozycyjną, przy której wprawdzie za-
znacza się swoją pozycję, ale jednocześnie sugeruje 
się, że podlega to dyskusji. Praktyka pokazuje, że obie 
strategie nie są wolne od wad – twarda strategia pozy-

5  A. Antoszewski, R. Herbut, tamże, s.134.
6  W. Roszkowski, tamże, s.436.

cyjna jest skuteczniejsza przy sprawach prostych, jed-
noprzedmiotowych – może jednak w dalszej perspek-
tywie prowadzić do porozumienia. Natomiast w sytu-
acjach złożonych, które wymagają odejścia od strate-
gii pozycyjnej, należy zastosować bardziej złożone po-
dejście problemowe. Zgodnie z założeniami tej teorii, 
jednym ze sposobów poprawy wad strategii pozycyj-
nej jest wprowadzenie osoby mediatora, który będzie 
posiadał bardzo duże uprawnienia i który, co ważne, 
będzie stosował metodę pojedynczego tekstu. Meto-
da ta polega na tym, że negocjujące strony nie mają 
prawa formułować swoich stanowisk czy pozycji, do 
których każda strona mogłaby przyzwyczaić się psy-
chologicznie lub instytucjonalnie. Stronom wolno tyl-
ko komentować pojedyncze propozycje przygotowa-
ne przez mediatora, który po wysłuchaniu komenta-
rzy wszystkich stron przygotowuje nowy projekt poro-
zumienia. Metoda ta jest tak długo praktykowana do-
póki nie zostanie ustalony ostateczny tekst kompromi-
su. Bardzo ważne jest też to, aby mediator zastosował 
się do reguł obowiązujących w negocjacjach zasad-
niczych. Są to: oddzielenie osobowości od problemu, 
koncentracja sił na motywacjach i interesach, a nie na 
pozycjach, poszukiwanie opcji dla wspólnego zysku, 
kierowanie się nie emocjami czy uprzedzeniami, ale 
obiektywnymi kryteriami.7

Strategia zastosowana przez Cartera w Camp David 
w 1978 roku stała się wzorem dla późniejszych media-
cji, które toczyły się w celu rozwiązania konfliktu izra-
elsko-palestyńskiego. Jak pokazała rzeczywistość, kon-
flikt ten, do dnia dzisiejszego nierozwiązany, potrzebuje 
podejmowania nieustannych starań i zabiegów, których 
jest normalizacja stosunków na Bliskim Wschodzie. Pa-
radoksalnie z biegiem czasu zawarcie trwałego porozu-
mienia jest coraz trudniejsze. Główną przeszkodą jest 
terroryzm palestyński, albowiem organizacje głoszące 
i ślepo wierzące w intifadę nigdy do końca nie podpo-
rządkują się rządom, porozumieniom i dyplomacji. Wy-
daje się, że wobec nieustającego przelewu krwi niewin-
nych ofiar największym wyzwaniem dla mediatorów 
będzie sprawienie, by Palestyńczycy i Żydzi chcieli się 
układać.8

Jak pokazuje przykład mediacji prezydenta Cartera 
w konflikcie izraelsko-palestyńskim jest to zagadnienie 
niezwykle złożone i tym samym skomplikowane. O ile 
bowiem w mediacji w obrębie konfliktów rodzinnych, 
gospodarczych czy prawnych ważkość interesów czy 
ewentualnych krzywd obejmuje swym zasięgiem wąską 
grupę ludzi, o tyle przy rozwiązywaniu konfliktów mię-
dzynarodowych należy brać pod uwagę miliony istnień 
ludzkich. Przykład porozumienia z Camp David pokazał, 
że w tak delikatnej materii, jaką jest polityka międzyna-
rodowa, należy stosować bardzo dokładnie sprecyzowa-
ne, profesjonalne techniki mediacyjne oraz uwzględnia-
jące wiele kontekst sprawy, której konflikt dotyczy. [  ]

7  A.P. Wierzbicki, Sztuka i techniki negocjacji, 
        www.studia.elka.pw.edu.pl 
8  Cz. Mojsiewicz, tamże, s.243.
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| Marek Mikołajczyk, adwokat

Adwokaci a mediacja – 
konflikt czy współdziałanie

Adwokaci jako profesjonalni i aktywni współ-
uczestnicy sądowego wymiaru sprawiedliwości 
uczestniczą w rozwiązywaniu problemów lub sporów 
jako pełnomocnicy skonfliktowanych stron, a także 
prowadząc obrony w sprawach karnych lub reprezen-
tując osoby pokrzywdzone przestępstwem. Stąd insty-
tucje mediacji, postępowań pojednawczych, czy nego-
cjacji zmierzających do zawarcia ugód występują nad-
zwyczaj często w codziennej praktyce adwokackiej. 

Dlatego pytanie, czy mediacja stoi w konflikcie z 
istotą wykonywania zawodu adwokata, czy też adwo-
kat współdziała z mediatorami w procedurze mediacji 
- nie jest pozbawione sensu, a odpowiedź na tak posta-
wione pytanie jest następująca: w sprawach cywilnych, 
rodzinnych, gospodarczych, spadkowych - występuje 
oczywisty konflikt między czynnościami mieszczący-
mi się w granicach wykonywania zawodu adwokata a 
mediatorami, natomiast w szeroko pojętych sprawach 
karnych występuje silna chęć współdziałania adwoka-
tów z mediatorami na gruncie uregulowań kodeksu po-
stępowania karnego i kodeksu karnego. 

W szeroko pojętych sprawach cywilnych zasa-
dą jest, że sędzia w każdym stadium postępowania, 
winien nakłaniać strony do pojednania i ugody. Ad-
wokaci taką ewentualność rozważają już od momen-
tu przyjęcia sprawy do prowadzenia, czy też udzie-
lania porady. Wielokrotnie adwokaci sugerują swo-
im klientom najrozsądniejsze rozwiązania konfliktu 
bądź sporu, jaką jest próba poszukania kompromisu 
z potencjalnym przeciwnikiem i ewentualne zawar-
cie ugody celem uniknięcia procesu sądowego, któ-
rego wynik nie zawsze jest możliwy do przewidzenia 
na wstępnym etapie udzielania pomocy prawnej. Wie-
lokrotnie, każdy praktykujący adwokat, w istocie jest 
mediatorem uczestnicząc w przedprocesowych nego-
cjacjach i wypracowując najkorzystniejsze dla klien-
ta warunki rozwiązania konfliktów lub sporów. Nie-
rzadko negocjacje te prowadzone są także w trakcie 
postępowań sądowych. Adwokaci, polegając na swo-
jej wszechstronnej wiedzy, doświadczeniu zawodo-
wym i życiowym, w bardzo wielu przypadkach za-
pobiegają sporom sądowym, prowadząc właśnie me-
diacje, wykorzystując swoje umiejętności dochodze-
nia do consensusu. W tym ujęciu zawodowi mediato-
rzy są swoistą konkurencją dla adwokatów albowiem 
i jedni i drudzy czynności swoje wykonują odpłatnie, 
jedni i drudzy uważają, że są nadzwyczaj dobrze przy-
gotowani do rozmów ze stronami. 

Diametralnie inna sytuacja ma miejsce w pro-
wadzonych postępowaniach karnych, kiedy to uda-
ne postępowanie mediacyjne może doprowadzić do 
umorzenia postępowania karnego, np. w przypad-
ku postępowań prywatno-skargowych, warunkowe-
go umorzenia postępowania karnego, umożliwia zło-

żenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze lub 
o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadze-
nia rozprawy. Postępowanie mediacyjne w postępo-
waniu karnym jest instytucją szczególną, gdyż zało-
żeniem mediacji jest doprowadzenie do pojednania 
ofiary ze sprawcą przestępstwa. Jest to psychologicz-
nie i mentalnie niezwykle trudne, a dodatkową prze-
szkodą do aktywnego uczestniczenia w tej procedu-
rze przez adwokata – obrońcę, są względy procesowe 
oraz to, że ograny procesowe niechętnie akceptują sy-
tuację kontaktu obrońcy oskarżonego z pokrzywdzo-
nym, dostrzegając w takim kontakcie elementy poten-
cjalnego matactwa, wchodzenie w porozumienie z po-
krzywdzonym w kontekście utrudniania postępowa-
nia lub wpływania na treść jego zeznań. Z tych powo-
dów udział zawodowego mediatora jest zdecydowa-
nie pożądany, szczególnie jeśli powołanie to następu-
je w trybie art. 23a kpk, a zawarta przed mediatorem 
ugoda będzie miała oczywisty wpływ na późniejsze 
orzeczenie sądowe. 

Zatem mediacja oczami adwokatów to zarówno 
konflikt jak i przyjazne współdziałanie. [  ]
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Z inicjatywy Zarządu Oddziału Zrzeszenia Prawni-
ków Polskich w Szczecinie, 21 października 2010 r. od-
było się w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej 
forum dyskusyjne na temat: „Błąd w sztuce lekarskiej, 
odpowiedzialność karna oraz dyscyplinarna lekarzy”.

W trakcie spotkania swój punkt widzenia zaprezen-
towali: prokurator, sędzia, adwokat i przedstawiciel 
służby zdrowia. W swoim wystąpieniu prokurator Woj-
ciech Szcześniak z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie 
Wielkopolskim omówił pojęcie błędu w sztuce medycz-
nej (w sztuce lekarskiej). Stwierdził, że błąd medyczny 
oznacza postępowanie lekarza niezgodne, sprzeczne z 
aktualnie i powszechnie uznaną wiedzą i praktyką me-
dyczną, kanonem przyjętych i uznanych zasad postę-
powania opartych na aktualnej wiedzy. Jest to katego-
ria obiektywnie weryfikowalna, tym samym prawidło-
wo należałoby takie działanie kwalifikować jako błąd 
w wiedzy medycznej, niż w sztuce (umiejętności indy-
widualne, niekoniecznie związane z wiedzą), a dotyczy 
on nie tylko, choć najczęściej lekarza, ale także średnie-
go personelu medycznego. Rodzaje błędów w wiedzy 
medycznej wg stadiów procesu medycznego:

Błąd diagnostyczny, zwany także błędem rozpozna-
nia, ale w praktyce dotyczy wszak sytuacji nierozpo-
znania choroby (zdiagnozowano chorobę, której de fac-
to nie ma). Błąd negatywny, jako rodzaj błędu diagno-
stycznego – groźniejszy z reguły w skutkach dla diagno-
zowanego człowieka – nie rozpoznano choroby, która 
faktycznie istnieje i rozwija się w organizmie pacjenta, 
nie podejmuje się środków leczniczych. 

Błąd terapeutyczny – związany z wyborem metody 
leczenia, nadzorem nad przebiegiem leczenia. Szcze-
gólny rodzaj błędu terapeutycznego to błąd operacyj-
ny, który może się realizować w różnych stadiach. Cho-
dzi o właściwe przygotowanie chorego do operacji, spo-
sobu jej przeprowadzenia, błędnego poszerzenia pola 
operacyjnego, a nawet pozostawienie w polu operacyj-
nym ciał obcych.

Błąd prognostyczny – błąd, co do rokowań, wiąże się 
i wynika najczęściej z błędów wskazanych wyżej. 

Odpowiedzialność karna lekarska za błąd w wie-
dzy medycznej następuje, gdy zachowanie się lekarza 
(działanie lub zaniechanie) było niezgodne z aktualny-
mi regułami wiedzy i praktyki medycznej i istnienia 
związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem leka-

rza, a skutkiem tego zachowania. Odpowiedzialność za 
błąd w sztuce medycznej, popełniony podczas wykony-
wania czynności leczniczych, jest związana z nieumyśl-
nością. 

Z kolei sędzia Grzegorz Kasicki z Sądu Okręgowego 
w Szczecinie powiedział wprost, że błąd w sztuce lekar-
skiej z punktu widzenia odpowiedzialności karnej, to za-
winione, niezgodne ze sztuką lekarską, zachowanie się 
lekarza przy wykonywaniu obowiązków zawodowych, 
które prowadzi do wywołania skutku w postaci śmier-
ci człowieka, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzeniu ciała 
lub narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Najogólniej 
mówiąc, leczenie polega na diagnozie, terapii, wresz-
cie rokowaniu. Błąd w sztuce lekarskiej może być za-
winiony albo niezawiniony. Niezawiniony błąd lekarski 
nie pociąga za sobą odpowiedzialności karnej (art. 1 § 3 
kk). Błąd ten, zwłaszcza błąd diagnostyczny, może być 
wywołany przez samego pacjenta (który świadomie lub 
nieświadomie wprowadza lekarza w błąd), inne osoby 
towarzyszące pacjentowi, zwłaszcza nieprzytomnemu, 
lub też inne okoliczności, zwłaszcza przy nietypowym 
przebiegu danej choroby. Błąd niezawiniony zachodzi 
zwłaszcza wtedy, gdy lekarz przedsięwziął wszystkie 
konieczne czynności, zachował należytą staranność, a 
mimo to popełnił błąd diagnostyczny. Zawiniony błąd 
objęty jest zawsze nieumyślnością. Wszelkie umyślne 
zachowania, choćby wystąpiły przy wykonywaniu za-
wodu lekarza, nie należą do kategorii błędu w sztuce le-
karskiej, stanowią natomiast umyślne przestępstwo po-
spolite. Zgodnie z art. 9 § 2 kk nieumyślność zachodzi, 
gdy sprawca nie ma zamiaru popełnienia czynu, naru-
sza jednak zasady ostrożności przyjęte w danych oko-
licznościach (w ramach sztuki lekarskiej), przewidu-
jąc (tzw. lekkomyślność) albo mając potencjalną moż-
liwość przewidzenia (tzw. niedbalstwo), możliwości po-
pełnienia przestępstwa. Podkreślenia wymaga, że usta-
wa o zawodzie lekarza (jak i zasady etyki zawodowej) 
wymagają wykonywania zawodu lekarza z należytą 

FORUM DYSKUSYJNE PRAWNIKÓW

Błąd w sztuce lekarskiej, 
odpowiedzialność karna 
oraz dyscyplinarna lekarzy

Od lewej: adw. Wiesław Fafuła, sędzia Sądu Okręgowe-
go Grzegorz Kasicki, wiceprezes Zarządu ZPP Ryszard 
Różycki, adw. Bartłomiej Sochański, prok. Prokuratury 
Okręgowej Wojciech Szcześniak, dr med. Marek Rybkiewicz



starannością. Błąd w sztuce lekarskiej może stanowić 
przestępstwo wyłącznie skutkowe. Od rodzaju skutku 
zależy kwalifikacja prawna błędu w sztuce lekarskiej. 
W przypadku śmierci człowieka jest to art. 155 kk, w 
przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – art. 156 
§ 2 kk, w przypadku spowodowania naruszenia czyn-
ności narządu ciała lub rozstroju zdrowia na okres po-
wyżej 7 dni i do 7 dni – art. 157 § 3 kk (rozróżnienie 
istotne z punktu widzenia trybu ścigania, tj. z oskarże-
nia publicznego lub prywatnego), wreszcie w przypad-
ku skutku w postaci narażenia na bezpośrednie niebez-
pieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu – art. 160 § 2 i 3 kk (gdy nastąpił ciężki uszczer-
bek na zdrowiu i jednocześnie na bezpośrednie niebez-
pieczeństwo utraty życia). 

Adwokat Wiesław Fafuła omówił udział obrońcy w 
postępowaniu karnym. W sprawach, w których lekarzo-
wi zarzuca się popełnienie błędu w sztuce lekarskiej, 
obrońca będzie zmierzał do wykazania, że brak jest 
przynajmniej jednej z czterech przesłanek warunkują-
cych odpowiedzialność karną, tj. błąd, ujemne następ-
stwa w zdrowiu i życiu pacjenta, związek przyczyno-
wo – skutkowy pomiędzy błędem a następstwem tego 
błędu oraz wina osoby, której zarzuca się popełnienie 
takiego błędu. Pojawienie się obrońcy w postępowaniu 
następuje najwcześniej w sensie procesowym z chwi-
lą postawienia lekarzowi zarzutu błędu w sztuce lekar-
skiej. Pierwsza z przesłanek odpowiedzialności to wy-
stąpienie błędu w sztuce, a zatem postępowanie lekarza 
w sposób sprzeczny z powszechnie uznanymi zasadami 
wiedzy medycznej dotyczącymi zapobiegania, rozpo-
znawania i leczenia chorych. Diagnostyka najczęściej 
wiąże się z pierwszym kontaktem lekarza z pacjentem 
i tutaj pojawiają się kwestie związane z rozpoznaniem 
choroby. Nie zawsze pacjent jest komunikatywny i wte-
dy lekarz podejmuje decyzje w oparciu o zaobserwo-
wane objawy. W odniesieniu do błędu terapeutycznego 
siłą rzeczy obrońca będzie mógł podważać opinie bie-
głych, którzy wskazaliby, iż lekarz dopuścił się błędu w 
sztuce lekarskiej. Druga z przesłanek to ujemne następ-
stwa w zdrowiu i życiu pacjenta. Te okoliczności mają 
charakter obiektywny i podważanie zaistnienia ujem-
nych następstw w zdrowiu lub życiu w zasadzie jest nie-
możliwe. Trzecia przesłanka to związek przyczynowo 
– skutkowy pomiędzy błędem a następstwami. W od-
niesieniu do tej przesłanki obrońca może wykazywać 
brak związku przyczynowo – skutkowego tak, iż nawet 
w przypadku, gdy mamy do czynienia z błędem, to trud-
no mówić, iż na skutek tego błędu pojawiły się negatyw-
ne następstwa. Ostatnią, czwartą przesłanką jest wyka-
zanie winy lekarza. I tutaj mamy do czynienia z elemen-
tarną przesłanką odpowiedzialności karnej, określoną 
w art. 9 kk. 

Funkcjonowanie Izb Lekarskich omówił Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekar-
skiej dr n. med. Marek Rybkiewicz. Przypomniał, że 

Izby Lekarskie funkcjonują w Polsce powojennej od 20 
lat. Od czasu powołania samorządu lekarskiego. Leka-
rze, którzy popełnili błąd zawodowy, mogą być obcią-
żani nie tylko odpowiedzialnością cywilną czy też kar-
ną, ale także odpowiedzialnością zawodową. W takich 
sytuacjach toczy się postępowanie wyjaśniające, pro-
wadzone przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej, a po uznaniu w czasie postępowania sądowego 
winy lekarza, istnieje możliwość ukarania takiego leka-
rza przez sąd korporacyjny. Nie jest to dobrze przyjmo-
wane przez lekarzy, członków samorządu, przeciwko 
którym toczy się postępowanie. Daje to jednak możli-
wości sprawdzenia zasadności złożonej skargi, a w wie-
lu przypadkach umorzenia postępowania, po stwier-
dzeniu braku błędu lekarskiego (diagnostycznego czy 
terapeutycznego). Lekarze powinni postępować zgod-
nie z zasadami Kodeksu Etyki Lekarskiej. Nieetyczne 
zachowanie podlega nie tylko ocenie społecznej, ale 
też korporacyjnej i wyjaśnienie, czy doszło do narusze-
nia zasad etyki. Od kilku lat do biura Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej w Szczecinie trafia średnio 
około 150 skarg, z czego 8 – 10 % jest kierowana da-
lej do rozpatrzenia przez Sąd Lekarski. Tryb postępo-
wania podczas rozpatrywania skargi jest zgodny z za-
sadami kodeksu postępowania karnego. W dużej gru-
pie rozpatrywanych skarg, istnieje konieczność zasię-
gnięcia opinii biegłych w zakresie rozpatrywanej skar-
gi. Po nowelizacji przepisów zgodnie z ustawą z dnia 2 
grudnia 2009 r. zmienił się zakres potencjalnych kar, ja-
kie mogą być zasądzone lekarzowi. Oprócz istniejących 
już wcześniej kar, tj. upomnienia, nagany, zawieszenia 
prawa wykonywania zawodu, czy też pozbawienia pra-
wa wykonywania zawodu, doszły też kary pieniężne, 
zakaz pełnienia funkcji kierowniczych oraz ogranicze-
nie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu. Ponad-
to ustawa ta pozwoliła na wdrożenie postępowania me-
diacyjnego. Umożliwia to Rzecznikowi Odpowiedzial-
ności Zawodowej w czasie postępowania wyjaśniają-
cego oraz Sądowi Lekarskiemu w czasie postępowa-
nia przed sądem, skierować sprawę do postępowania 
mediacyjnego między pokrzywdzonym i obwinionym. 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej często korzy-
sta z ustaleń dokonanych przez prokuraturę lub z akt 
sądowych, a zebrane w czasie postępowania wyjaśnia-
jącego materiały są też przekazywane odpowiednio do 
prokuratury lub sądu. 

W toku dyskusji głos zabrali prof. dr hab. n. med. 
Florian Czerwiński, adw. adw. Igor Frydrykiewicz  
i Włodzimierz Łyczywek. Dyskusję bardzo sprawnie 
prowadził adw. Bartłomiej Sochański. [  ]

Ryszard Różycki
Wiceprezes Zarządu Oddziału
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Zrzeszenie na rozdrożu
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W dniu 16.10.2010 r. odbył się w Instytucie Histo-
rii PAN w Warszawie XVIII Krajowy Zjazd Zrzeszenia 
Prawników Polskich, którego celem było rozliczenie do-
tychczasowych i wybór nowych władz stowarzyszenia 
oraz omówienie trudnej ostatnimi czasy sytuacji ZPP. 
Niestety, z różnych powodów, nie udało się zrealizować 
całego programu Zjazdu.

Już na początku uczestników zebrania spotka-
ła niemiła niespodzianka. Dotychczasowy Prezes 
Zarządu Głównego ZPP Ludwik Sobolewski (jedno-
cześnie Prezes Giełdy Papierów Wartościowych) nie 
przybył na zjazd, podobnie jak Przewodniczący Głów-
nej Komisji Rewizyjnej. Przyczyn tych absencji dele-
gaci nie poznali, ale w kuluarach wprost można było 
się dowiedzieć, że po prostu nie mieli odwagi usłyszeć 
wielu niemiłych słów, jakie na pewno padłyby pod ich 
adresem. Właściwie to trudno się dziwić, jeśli wziąć 
pod uwagę, iż przez cztery lata ustępujący zarząd od-
był raptem 9 posiedzeń, z czego przez ostatnie dwa 
lata ... jedno, a działalność Zarządu Głównego była 
praktycznie niezauważalna. Niestety ów brak aktyw-
ności nie okazał się jedyną bolączką ZPP w ostatnim 
czasie. Fatalnie wręcz prezentuje się sytuacja finanso-
wa, zadłużenie wywołane przez Zarząd Główny wy-
nosi obecnie około 70.000 zł, rachunek bankowy zo-
stał zajęty przez komornika, koniecznym było opusz-
czenie historycznej siedziby ZPP przy ul. Brackiej.

Delegaci chcieli o sprawach tych rozprawiać i taka 
dyskusja odbyła się. Padły nie tylko słowa dezaproba-
ty dla działań dotychczasowych władz, ale i pojawiło 
się kilka propozycji poprawy obecnej sytuacji. Jedną 
z nich był pomysł ... zupełnego zlikwidowania władz 
krajowych ZPP. Jego zwolennicy argumentowali, iż 
skoro władze te w zasadzie nie działają, a tylko gene-
rują koszty, zaś cała praca odbywa się w poszczegól-
nych oddziałach, które mają swoją osobowość prawną 
i z reguły całkiem dobrze funkcjonują, to brak jest ra-
cjonalnego powodu dla istnienia Zarządu Głównego. 
Inną koncepcją było ograniczenie władz krajowych 
do minimum i powołanie jedynie prezesa, który re-
prezentowałby Zrzeszenie, zaś wszelkie inne kwestie 
regulowane byłyby na poziomie oddziałów. Inny po-
mysł zakładał, aby w skład Zarządu Głównego weszli 
prezesi zarządów wszystkich 20 oddziałów ZPP. I gdy 
wydawało się, że dyskusja idzie w dobrym kierun-
ku, a delegaci będą w stanie podjąć sensowne uchwa-
ły zmierzające do poprawy funkcjonowania Zrzesze-
nia, na salę niepostrzeżenie wkradła się ... polityka. 
Bo jak inaczej ocenić wystąpienia znanych powszech-
nie z mediów prawników, posiadających tytuły na-
ukowe (mniejsza o nazwiska), którzy usiłowali wmó-
wić zebranym, że winnym całego zła jest ten czy inny 
rząd, zaś oni sami zapewniliby ZPP świetlaną przy-
szłość? Szkoda, że zwłaszcza takie osoby nie potrafi-

ły powstrzymać się od osobistych wycieczek pod ad-
resem swoim i wielu nieobecnych, którzy nawet nie 
mogli się bronić.

Ostatecznie ta część Zjazdu zakończyła się w za-
sadzie niczym. Debata nad absolutorium dla ustępu-
jących władz bez przedstawienia sprawozdania Prze-
wodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej była bez-
przedmiotowa, gdyż nie sposób było w pełni ocenić 
ich działalności, zwłaszcza na niwie finansowej, a za-
tem koniecznym było odłożenie tego głosowania na 
później. Z kolei w sprawie zmian statutu ZPP delega-
ci słusznie skonstatowali, iż podejmowanie tak waż-
kich decyzji bez głębszego zastanowienia mogłoby 
przynieść więcej szkody niż pożytku. Oba punkty po-
rządku obrad postanowiono więc przenieść na dalszą 
część Zjazdu, która ma się odbyć w dniu 27 listopada.

Skoro jednak jednym z celów Zjazdu było wybra-
nie nowych władz Zrzeszenia, to należało zmierzyć 
się i z tym problemem. Delegaci czekali na zgłaszanie 
chętnych na stanowisko Prezesa Zarządu Głównego, 
a tymczasem kandydat objawił się tylko jeden – adw. 
Mariusz Paplaczyk z Poznania. Młody prawnik przed-
stawił swoją odważną wizję funkcjonowania ZPP, de-
klarując m.in. reaktywację Dni Prawniczych, które 
odbywać się mają w Poznaniu przy wsparciu Między-
narodowych Targów Poznańskich, zainteresowanych 
corocznym organizowaniem takiej imprezy, połączo-
nej z Targami Prawa. Okazał się przy tym na tyle prze-
konujący, iż uzyskał większość głosów i został Preze-
sem Zarządu Głównego. Następnie wybrano zarząd, 
komisję rewizyjną, sąd koleżeński i Radę Programo-
wo–Naukową, w której skład weszli m.in. prof. Zbi-
gniew Ćwiąkalski i prok. Krzysztof Parulski. Na ko-
niec zebrani podjęli uchwałę, w której zaapelowali do 
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP 
o niezwłoczne dokonanie takich zmian w prawie, aby 
przy wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
możliwym było opiniowanie kandydatur na te stano-
wiska przez środowiska zawodowe i naukowe.

Kończąc tą relację chciałbym uspokoić członków 
Oddziału ZPP w Szczecinie. Zawirowania wokół 
władz krajowych Zrzeszenia nie mają przełożenia na 
funkcjonowanie naszego stowarzyszenia, które ma 
swoją osobowość prawną, działające organy, dyspo-
nuje też własnymi środkami finansowymi. Wszystkie 
nasze przedsięwzięcia są kontynuowane, a mamy też 
pomysły na nowe, które zapewne niedługo ujrzą świa-
tło dzienne. Ani sprawy warszawskie, ani nawet po-
lityka nie są w stanie przeszkodzić nam w naszej co-
dziennej działalności. [  ]



| Paweł Szcześniewski, radca prawny

„Rzym” w Szczecinie

W dniach 22 – 23 października 2010 r. w Szczecinie od-
była się III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Uni-
wersytetu Szczecińskiego. W ramach Konferencji został 
zorganizowany po raz pierwszy panel prawniczy pod na-
zwą „Współczesne problemy prawne”, w ramach którego 
doktoranci z uczelni z całej Polski zaprezentowali część 
swojej pracy badawczej w szerszym gronie, a nadto mogli 
wymienić swoje poglądy i spostrzeżenia na tematy zwią-
zane z problemami w prawie z innymi doktorantami. Te-
matyka referatów obejmowała teorię prawa, prawo konsty-
tucyjne, cywilne, handlowe, międzynarodowe i karne.

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów 
Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego

W dniach 21-23 października 2010 roku odbyło się 
organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych 
w Szczecinie międzynarodowe Seminarium prawnicze. 
Przedmiotem Seminarium było Rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady WE nr 593/2008 z dnia 17 
czerwca 2008 roku w sprawie prawa dotyczącego zobo-
wiązań umownych – tzw. „Rzym I”. Rozporządzenie jest 
stosowane od dnia 17 grudnia 2009 roku i zawiera przede 
wszystkim normy kolizyjne wyznaczające prawo właści-
we dla zobowiązań umownych statuując zasadę ogólną 
polegającą na prawie pierwszeństwa stron przy wyborze 
prawa i sądu na obszarze Unii Europejskiej.

Seminarium rozpoczęło się w czwartkowy wieczór 
koktajlem powitalnym zorganizowanym w Hotelu Focus. 

Wykłady odbyły się w piątek w sali konferencyjnej Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie. Uczestni-
czyło w nich około 150 osób, wśród których dominowa-
li radcowie prawni i aplikanci radcowscy z całej polski. 
Mieliśmy także okazję gościć adwokatów z Polski i zagra-
nicy (z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec i Szwajcarii). Go-
ściem honorowym był Wiceprezes Krajowej Rady Rad-
ców Prawnych pan Jan Łoziński z Wrocławia. 

Prezentacje wykładowców stały na bardzo wysokim 
poziomie. W tematykę relacji prawa wspólnotowego i pol-
skiego prawa krajowego wprowadziła uczestników pani dr 
Hanna Bzdak – Sędzia Sądu Rejonowego Szczecin-Prawo-
brzeże i Zachód. Ogólne ramy Rozporządzenia „Rzym I” 
przedstawił pan Michał Arciszewski – Główny Specjalista 
w Departamencie Prawa Unii Europejskiej Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP. Kolejni wykładowcy omawiali 
zagadnienia dotyczące poszczególnych rodzajów kontrak-
tów: pani adwokat Monique Stengel z Paryża opowiedziała 
o umowach przewozu drogą morską, lotniczą i lądową, pan 
radca prawny Michał Wyrwiński z Krakowa opowiedział o 
kontraktach konsumenckich i e-commerce, pani adwokat 
Aleksandra Lambrechts z Brukseli przestawiła zagadnienia 
dotyczące kontraktu ubezpieczenia, pani adwokat Sabine 
Perquy z Brukseli omówiła indywidualne umowy o pracę, 
zaś nasz kolega pan radca prawny Rafał Malujda ze Szcze-
cina opowiedział o umowach dotyczących własności inte-

lektualnej. Dodatkowo pan adwokat 
Levent Pamukcu z Brukseli omówił 
zagadnienia dotyczące odpowiedzialności przedkontrakto-
wej wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady WE nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 roku do-
tyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumow-
nych „Rzym II”. Seminarium zakończyło się ciekawą dys-
kusją w trakcie której uczestnicy i wykładowcy wymieniali 
się poglądami na temat omawianej materii.

Część uczestników Seminarium spotkała się wieczo-
rek na uroczystej kolacji w Restauracji La Passion du Vin, 
chętni zaś uczestniczyli w sobotniej wycieczce autokaro-
wej z przewodnikiem po Szczecinie. 

Zwiększający się udział transakcji międzynarodowych 
w obrocie gospodarczym powoduje że znaczenie i zakres 
zastosowania Rozporządzenia „Rzym I” w Polsce będzie 
cały czas rosnąć. Położenie Szczecina w bezpośredniej bli-
skości granicy, a także na przecięciu się różnych szlaków 
komunikacyjnych powoduje, że akt ten może mieć szcze-
gólne znaczenie właśnie w naszym mieście.

Seminarium było organizowane we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Prawników Europejskich – AEA-EAL 
(www.aea-eal.eu). Organizacja ta skupia praktykujących 
prawników i kancelarie z całej Europy.

Była to pierwsza impreza o charakterze międzynaro-
dowym zorganizowana w Szczecinie przez szczecińską 
Izbę. Mamy nadzieję, zwłaszcza w kontekście pozytyw-
nych recenzji i pytań ze strony uczestników: „Kiedy na-
stępna?”, że to dopiero początek. [  ]
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W dniu 31 sierpnia 2010 w sali Księcia Bogusława 
X na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło 
się nadzwyczajne posiedzenie Rady Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Szczecinie. Nietypowe miej-
sce oraz uroczysty charakter spotkania, podkreślo-
ne krótkim koncertem – wszak mamy rok Chopinow-
ski -  podyktowane były ślubowaniem radcowskim 
aplikantów lat 2006-2010, którzy w tym roku złożyli 
z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski. Egza-
min ten, po raz pierwszy przeprowadzony według no-
wej formuły, trwał cztery dni (29 czerwca-2 lipca br.) i  
składał się z pięciu części  pisemnych: pierwszej – te-
stowej, drugiej – polegającej na rozwiązaniu zadania 
z zakresu prawa karnego; część trzecia obejmowała 
zagadnienie cywilnoprawne, natomiast prawo gospo-
darcze i administracyjne były przedmiotem zadań ko-
lejnych, odpowiednio czwartego i piątego dnia. Prace 
zdających oceniała Komisja powołana przez Ministra 
Sprawiedliwości RP. 

Ślubowanie odebrane zostało przez Panią Dzie-
kan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szcze-
cinie, Mecenas Kingę Przybylską – Charif. Uroczy-
ście ślubowali przyczyniać się do ochrony i umacnia-
nia porządku prawnego RP w wykonywaniu zawo-
du radcy prawnego, wypełniać sumiennie i zgodnie z 
przepisami prawa obowiązki zawodowe, zachować ta-
jemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie kie-
rując się zasadami etyki oraz sprawiedliwości: Woj-

ciech Anaszko, Wiktor Bieńkowski, Ariel Borkowski, 
Dominik Boruta, Radosław Górski, Maja Grzegor-
czyk, Marek Gresik, Paweł Iwan, Agnieszka Jagiełło, 
Piotr Kwiatkowski, Piotr Makieła, Natalia Majkow-
ska, Dominik Marciniak, Joanna Martyniuk, Robert 
Natkaniec, Agnieszka Nizner-Górska, Izabela Nocko, 
Maciej Nowak, Róża Polak, Marta Sławek, Elżbieta 
Sobańska, Eliza Szymańska, Agnieszka Warian, Grze-
gorz Wesołowski, Karolina Wiktorczyk. 

Gratulujemy, witamy w gronie radców prawnych  
i życzymy sukcesów zawodowych.  

Rada OIRP w Szczecinie 

(opr. Stefan Mazurkiewicz, Rzecznik Prasowy OIRP w Szczecinie) 

Ślubowanie nowych radców prawnych

Witamy nowych adwokatów

Szczecińska Izba Adwokacka przyjęła w szere-
gi adwokackie kolejne grono swoich wychowanków. 
Po odbyciu aplikacji oraz pozytywnym złożeniu egza-
minu adwokackiego, dziewięcioro nowych adwoka-
tów w dniu 8 października 2010 r. złożyło przed dzie-
kanem ORA w Szczecinie adw. Markiem Mikołajczy-
kiem uroczyste ślubowanie. Są nimi: Marta Frankie-
wicz, Gabriela Halla, Marta Madej, Mariola Świder-
ska, Katarzyna Matlak, Aleksander Harkowski, Ro-
bert Majchrzak, Szymon Matusiak, Michał Żuraw.

Serdecznie gratulujemy

W dniu 24 września 2010 r. wystrzeliły szampany. 
W siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej przy pla-
cu Batorego 3 ruszyła Galeria pod Żabotem. Dziekan 
ORA adw. Marek Mikołajczyk funkcję kustosza Ga-
lerii powierzył adw. Jerzemu Piosickiemu, który jako 
pierwszy zaprezentował w niej swoje prace. Wernisaż 
jego grafiki książkowej obejrzało wielu gości. Na ko-
lejnych kustosz Piosicki, a wraz z nim całe środowi-
sko adwokackie, czeka. Zapraszamy więc do Galerii!

„Galeria pod Żabotem” ruszyła



Marsz wokół Głębokiego

Pekao Szczecin Open 2010 
- smak pięknego sportu

W sobotę 9 października 2010 r. odbyło się pierw-
sze plenerowe spotkanie Klubu Adwokata Szczeciń-
skiej Izby Adwokackiej pod dumną nazwą „Marsz 
(bieg) Szczecińskiej Izby Adwokackiej wokół Jeziora 
Głębokiego”. O godz. 10.00 na miejscu zbiórki – Pola-
nie Wołczkowskiej - spotkali się miłośnicy aktywne-
go spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu 
w doborowym towarzystwie. Frekwencja może nie za-
parła tchu w piersiach, ale przekrój wiekowy uczest-
ników był imponujący, gdyż nasze koleżanki i nasi ko-
ledzy przybyli ze swoimi latoroślami. Pełnoletni pie-
churzy zostali przywitani przez organizatorki odro-
biną nalewki domowej produkcji (dla zdrowotności!) 
– co niektórym zastąpiło rozgrzewkę. Następnie towa-
rzystwo żwawo ruszyło w ostępy leśne pod przewod-
nictwem naszego patrona nordic walkingu - mec. Mi-
chała Marszała, a organizatorki rozpoczęły roznieca-
nie ogniska i szykowanie posiłku regeneracyjnego dla 
naszych sportowców. Najmłodsza uczestniczka Han-
na Milewska miała rok i dwa dni i wraz ze swoim bra-
tem Michałem (4 lata) oraz rodzicami ruszyła tereno-
wym wózkiem w trasę. Inni milusińscy również dziel-
nie wspierali w marszu swoich rodziców – sportow-
ców. Nad bezpieczeństwem i tempem korowodu czu-
wali mec. Monika Kowalczyk i mec. Grzegorz Dutkie-
wicz. Ten ostatni na bieżąco kontrolował trasę za po-
mocą nawigacji GPS, dzięki czemu po około dwóch 
godzinach zasapani piechurzy powrócili na polanę, 
gdzie mogli po trudach marszu spocząć przy ognisku 

i rozkoszować się pieczonymi kiełbaskami, barszczy-
kiem i … innymi napojami. 

Była muzyka, kobiety i śpiew – wina zabrakło...
Tak naprawdę to dopiero przygrywka do kolej-

nych imprez Klubu Adwokata, które z uwagi na 
nadchodzącą aurę będą odbywały się w siedzi-
bie Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Mamy gorą-
cą nadzieję, że następne spotkanie odbędzie się już  
w listopadzie!! 

 adw. Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz
adw. Hanna Łyczywek-Falkowska

    adw. Monika Kowalczyk

Jest taki jeden tydzień w roku, kiedy będąc w Szcze-
cinie ma się ochotę spędzić czas w jednym tylko miej-
scu. I to zarówno w dzień jak i w nocy. Piękny sport, ele-
ganckie towarzystwo, miła atmosfera, świetny, towarzy-
szący turniejowi festiwal muzyczny, nastrój, jakiego nie 
spotkamy na co dzień w mieście, któremu wciąż jed-
nak brakuje ducha. Tego wszystkiego możemy zaś do-
znać, gdy we wrześniu wybierzemy się na szczecińskie 
korty przy alei Wojska Polskiego, aby być bliżej teniso-
wego świata. 

Uwielbiam ten turniej, bowiem ma w sobie jakąś ma-
gię. Nie jest nieprawdopodobnie wielkim komercyjnym 
przedsięwzięciem, gdzie tenisistę można zobaczyć tyl-
ko na korcie. W Szczecinie można z nim usiąść nawet 
na kawę w moim ulubionym domku klubowym na kor-
tach. Wie pan, te korty w Szczecinie to moja młodość, 
więc mam do nich wielki sentyment – mówił mi kil-
ka lat temu słynny komentator redaktor Bohdan Toma-
szewski właśnie we wspomnianym domku klubowym. 
Pamiętam z tym wybitnym, być może najwybitniejszym 
polskim dziennikarzem sportowym rozmowy o tenisie, 
sporcie, życiu i Szczecinie, bo trzeba pamiętać, że wła-
śnie tutaj w redakcji Kuriera Szczecińskiego rozpoczy-
nał on swoją karierę dziennikarską.

Wracając do tego, co się działo w tym roku 
nie sposób będzie zapomnieć, że tradycji sta-
ło się zadość i znów Latynos, tym razem Pa-
blo Cuevas, odebrał zwycięską statuetkę.

Szczeciński turniej to nie tylko tenis, 
a dla wielu towarzyszący mu 6-dniowy fe-
stiwal muzyczny w wielkim namiocie na 
kortach jest najważniejszą ucztą. Kiedyś 
stricte jazzowy, obecnie wielbiciele każdej 
muzyki zostaną w pełni zaspokojeni. A przy tym jak wie-
lu znajomych można spotkać każdego wieczoru, poroz-
mawiać, powspominać - słowem poczuć prawdziwe życie!

Dlatego kiedy w poniedziałkowy poranek, niecałą 
dobę po finale zmierzałem do sądu na kolejną rozpra-
wę, widząc rozebrane trybuny wokół kortów i dziwną 
ciszę w tym wyjątkowym szczecińskim miejscu zrobiło 
mi się jakoś potwornie smutno i żal, że na kolejny teni-
sowy tydzień trzeba czekać cały rok. Kto z nas prawni-
ków, a wielu można było ich dostrzec, poczuł ten smak, 
wie o czym mówię. Kto nie, musi we wrześniu 2011 
roku w swoim napiętym kalendarzu zarezerwować so-
bie choć chwilę. Wtedy z pewnością poczuje jak smaku-
je Pekao Szczecin Open.

Maciej Krzyżanowski, adwokat 
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Sposobów na odreagowanie trudów peerelowskiej 
rzeczywistości było wiele. Począwszy od zdecydo-
wanych wystąpień społecznych, a kończąc na opo-
wiadaniu ośmieszających władze dowcipów. Humor 
w PRL przybierał różnorodne formy – od powtarza-
nia dowcipnych anegdot, poprzez piosenki, do rysun-
ków satyrycznych. Posługiwano się prostym schema-
tem – przeciwstawiano „głupiej” władzy „mądre” spo-
łeczeństwo. 

Rysunki satyryczne były częścią wielu czaso-
pism, choć w literaturze przedmiotu sięga się po nie 
rzadko, bądź, mimo że stanowiły znakomity komen-
tarz ówczesnej rzeczywistości, w ogóle nie analizuje 
się ich roli. Prostota formy pozwalała równocześnie 
przekazać niejednoznaczną treść, która szybko tra-
fiała do świadomości społecznej. Zwłaszcza w społe-
czeństwie, które przez lata nauczyło się czytać „mię-
dzy wierszami” i bezbłędnie odczytywać wszelkiego 
rodzaju aluzje. Rysunki satyryczne, oprócz tego, że 
pozwalały skomentować bieżące wydarzenia, odgry-
wały też ważną funkcję społeczną – tworząc coś na 
wzór alternatywnego kodu były jedną z form komuni-
kowania się ludzi. Wydaje się, że ilustrowany humor 
pozwalał rozładować krytyczną postawę wobec rze-
czywistości, napięcie psychiczne spowodowane nie-
pewną sytuacją społeczną, polityczną i gospodarczą. 
Wojciech Polak, wskazując na popularność satyry w 
latach osiemdziesiątych, pisał: „Dla społeczeństwa 
kpina z władzy była też swoistym rodzajem autotera-
pii, tak bardzo potrzebnej w tych ponurych czasach. 
Śmiech i zabawa odprężają, są też formą psychicznej 
rekompensaty za doznane upokorzenia”. 

O ile przed 1980 r. satyrycy do perfekcji opanowa-
li sztukę aluzji, o tyle w latach 1980–1981 to, co dotąd 
w obawie przed cenzorem musiało być wieloznaczne, 
nagle stało się jednoznaczne. Swoboda wypowiedzi w 
czasie „karnawału »Solidarności«” uległa znacznemu 
rozszerzeniu. Karykaturzyści pozwalali sobie na kpi-
ny z systemu, przy zgodzie ze strony władzy. Dla rzą-
dzących był to swoisty wentyl bezpieczeństwa, któ-
ry pozwalał rozładowywać narastające napięcie spo-
łeczne. Po sierpniu 1980 r. w prasie opozycyjnej na-
stąpił prawdziwy wysyp żartów i rysunków saty-
rycznych. Wystarczy przywołać choćby szczecińską 
„Jedność” – pierwszy w Polsce oficjalnie wydawany 
periodyk NSZZ „Solidarność” (w kioskach „Ruchu” 
ukazała się 10 stycznia 1981 r.). Na jego łamach nie 
uciekano od tematów trudnych – poddawano kryty-
ce politykę państwa, ale również pokazywano zróżni-
cowanie ideowe występujące w NSZZ „Solidarność”. 

W 49 numerach pisma ukazało się ponad 100 ry-
sunków. Autorzy podpisywali się pseudonimem, ini-

cjałami bądź imieniem i nazwiskiem: Gutek (Adam 
Gutkowski), Sławomir Lener, Daniel J., M.W. (Marcin 
Wyrzykowski), A.W. (Adam Wycichowski) czy K.S. 
(Krzysztof Sałaciński). Komentowali i krytykowali 
wszystkie przejawy dyletanctwa władz – od braku re-
form gospodarczych po wykorzystywanie represji w 
rozprawie z opozycją.

Opisywane poniżej rysunki, podobnie jak dow-
cipy polityczne, były bronią, którą kierowano w 
znacznej mierze w rządzących krajem. Należy jed-
nakże zauważyć, że poszczególni członkowie partii 
właściwie nie pojawiali się w rysunkach na łamach 
szczecińskiej „Jedności”. Wyjątkiem był gen. Woj-
ciech Jaruzelski, który w lutym 1981 r. został pre-
mierem. W swoim exposé sejmowym zaapelował 
o „90 spokojnych dni” i zaniechanie strajków. Za-
mieszczono wówczas rysunki nawiązujące do jego 
prośby. Na jednym z nich, gen. Jaruzelski, trzyma-
jąc się skały nad urwiskiem, wygłaszał swój apel, 
co pokazywało beznadziejność sytuacji, w której się 
znajdował.

Do słów generała odwołano się w jednym z kolej-
nych numerów. Zamieszczono tam rysunek funkcjo-
nariusza (Służby Bezpieczeństwa?), który wykreśla 
dni z kalendarza. Znaczący był podpis oraz wiszą-
ca w tle pałka, która zwiastowała siłową rozprawę 
z opozycją.

| Marta Marcinkiewicz [OBEP IPN w Szczecinie]

Rysunki satyryczne na łamach  
szczecińskiej „Jedności” (1980–1981)



Jednoznaczną wymowę miał rysunek, na którym wid-
nieje „Słownik wyrazów obcych dla dygnitarzy”. Wśród 
występujących w nim haseł pojawiły się: demokracja, ega-
litaryzm, praworządność, socjalizm, wolność. Intencją au-
tora było ukazanie wypaczenia tych pojęć przez władze. 

19 marca 1981 r. doszło do usunięcia z sali obrad  
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy trzech 
działaczy „Solidarności”: Jana Rulewskiego, Michała Bar-
toszcze i Mariusza Łabentowicza. Zostali pobici przez 
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywa-
telskiej. W nawiązaniu do brutalności władzy w stosun-
ku do opozycji, którą chciano siłą (dosłownie) przekonać 
do swoich racji, zamieszczono rysunek groźnie wygląda-
jącego mężczyzny, który uderza ręką w stół i mówi: „No 
będziecie nam wreszcie ufać czy nie...!”. Tymczasem spo-
łeczeństwo nie ufało ani władzy, ani podawanym w ofi-
cjalnych mediach informacjom. W 1981 r. opozycja kilka-
krotnie zorganizowała ogólnopolską akcję antymedialną. 
W jej ramach plakatowano miasta hasłami: „DTV kłamie” 
czy „Zejdziemy z murów gdy wejdziemy na anteny radia 
i telewizji”, przedrukowywano też artykuł 83 Konstytucji 
PRL, który miał gwarantować obywatelom m.in. wolność 
druku, słowa czy dostęp do radia. Opozycja protestowała 
zarówno przeciw ograniczaniu jej tych praw, jaki i prze-
ciw podawanym w oficjalnych mediach nieprawdziwym 
informacjom. Trud partyjnej propagandy nie został do-
ceniony m.in. przez autora rysunku obnażającego fikcję 
„wylewającą się” z programów telewizyjnych, w tym przy-
padku z „Dziennika TV”.

Inny z rysunków, który przedstawia krytyczny 
stosunek wobec stosowanej przez rządzących propa-
gandy sukcesu w mediach pokazuje małżeństwo sie-
dzące przed telewizorem. Na ekranie widnieje sto-
jący tyłem kot. Mężczyzna komentuje to słowami: 
„Znowu odwracają kota ogonem”, na co kobieta od-
powiada: „Bo to z cyklu Zwierzyniec”.

Jednym z pojęć, które zrobiło karierę w ówcze-
snej sytuacji społeczno-politycznej było słowo „od-
nowa”. Szybko podchwycone przez karykaturzy-
stów stało się chętnie powielanym na łamach ty-
godnika schematem. Najczęściej wykorzystywa-
no motyw pociągu, zazwyczaj jeżdżącego w koło, 
bądź dojeżdżającego do znaku „Stop”. Tempo prze-
prowadzanych reform porównywano też do chodu 
żółwia.

W połowie listopada 1981 r., mając świadomość 
narastającej w społeczeństwie frustracji i apatii, za-
mieszczono rysunek książki pt. „Historia PRL”, w któ-
rej tytułami rozdziałów były naprzemiennie: „Błędy 
i wypaczenia” oraz „Odnowa”.
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Powtarzającym się często motywem była także 
gospodarka. Wśród zamieszczanych rysunków saty-
rycznych dominowały właśnie ilustracje kryzysu. Je-
den z nich przedstawia kobietę podczas wizyty u leka-
rza, która informuje go, że jej stopa życiowa to platfus. 
Do trudnej sytuacji gospodarczej i problemów apro-
wizacyjnych kraju odnosi się również rysunek przed-
stawiający wizytę u lekarza, na którym wychudzony 
pacjent informuje medyka o przyczynie takiego stanu 
– zagubionych kartkach żywnościowych, rysunek ilu-
strujący zamknięty sklep żelazny, na drzwiach które-
go widnieje napis: „Zabrakło ostatniego gwoździa do 
trumny” czy rysunek świń przy korycie, przy którym 
komentarz jest zbędny.

 Jednoznaczny pozostawał również stosunek 
do przeprowadzanych przez władze PRL reform 
gospodarczych, co i lustrują rysunki wyszydzają-
ce pozorność takich działań. 

Na łamach tygodnika pojawiał się także te -
mat cenzury. Jeden z rysunków ukazywał meto-
dy pracy cenzorów: nad energicznie wykreślają-
cym całe strony młodym pracownikiem Główne-
go Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 
stoi chwalący go za to przełożony.

Jak już wspomniano, „Jedność” była pismem, 
które krytycznie oceniało nie tylko działania 
władzy. Antybohaterem rysunków satyrycznych 
stał się także Lech Wałęsa. Był krytykowany 
choćby za niechęć rozdzielenia funkcji przewod-
niczącego całego związku ze stanowiskiem prze-
wodniczącego regionu gdańskiego NSZZ „Soli-
darność”.

Oparta na ironii wobec systemu satyra polityczna 
była niemal instytucją. Część rysunków była finezyj-
na, inne dość brutalne. Jednak, jak twierdził Hugo Ste-
inhaus, dowcipem nie należy celować, tylko trafiać. Czę-
sto były sarkastyczne, a nawet bezczelne. Bez wątpienia 
były ważnym narzędziem walki z władzami. Pokazu-
ją wysoki stopień radykalizmu, ale też niezależności pi-
sma. Redaktorzy pisma oczywiście wielokrotnie toczy-
li potyczki z cenzorami o możliwość zamieszczenia da-
nego rysunku. Nie zawsze się to udawało. Czasami jed-
nak, dzięki drobnej manipulacji, przemycano więcej tre-
ści. Zdarzało się, że rysunek, który początkowo był nie 
do przyjęcia dla cenzora, zyskiwał akceptację pod wa-
runkiem, że zmieniono jego umiejscowienie. W wyniku 
tego drobnego zabiegu – kompromisu, rysunek, choć nie 
pod tekstem do którego stanowił komentarz, mógł się 
jednak ukazać.

Za pomocą kreski komentowano wszelkie wydarze-
nia polityczne i trudności pojawiające się w PRL, od bra-
ku zaopatrzenia w sklepach poprzez represje stosowa-
ne przez władze, aż do naigrywania się z milicji i cen-
zury. Rysunki satyryczne są niewątpliwie ciekawą ilu-
stracją panujących w społeczeństwie nastrojów. Często 
śmieszą, ale raczej wywołują smutną konstatację ponu-
rej rzeczywistości. Z pewnością dzięki satyrze szarość 
codzienności była łatwiejsza do zniesienia. Kreska peł-
niła zatem również rolę terapeutyczną. Za jej pomocą 
dokonywano bezkrwawego odwetu na absurdach dnia 
codziennego. Poprzez opowiadane dowcipy czy rysunki 
satyryczne ówczesna rzeczywistość wydaje się bardziej 
oswojona, a przez to mniej groźna.  [  ]






