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X Wieczór z In Gremio

W dniu 13 maja 2011 r. w Teatrze Polskim w Szczecinie odbył się 
dziesiąty już Wieczór z In Gremio. Tym razem tematem zorganizo-
wanego przez Fundację „Bądźmy In Gremio” spotkania były me-
dyczne, prawne i etyczne aspekty transplantologii. Zaproszenie do 
udziału w dyskusji w charakterze gości specjalnych przyjęli: prof. 
Marek Ostrowski, ks. prof. Wiesław Dyk oraz dr Jerzy Pobocha. 

Wieczór, przy dużym zaangażowaniu licznej publiczności, po-
prowadzili dyrektor Teatru Polskiego Adam Opatowicz oraz adwo-
kat Marek Mikołajczyk. O część artystyczną zadbali aktorzy teatru. 

Odnotujmy na koniec, iż dyskusję poprzedziło wręczenie Gre-
miusa Człowiekowi Roku In Gremio 2010, którym został dr Jerzy 
Pobocha (raz jeszcze serdecznie gratulujemy). 

Piotr Dobrołowicz, redakcja In Gremio

zdjęcia: Jan Surudo



Do roboty? Nie tym razem

Lipiec i sierpień to dla zdecydowanej większości z 
nas okres urlopowy. Dlaczego odpoczynek od pracy 
jest nam potrzebny, ile powinien trwać, i w końcu kto 
z braci prawniczej ma najgorzej? Na te pytania odpo-
wiada nam dr Ewa Kramarz. 

W letnim numerze In Gremio nie mogło zabraknąć 
wakacyjnej sondy, którą redakcja zapuściła wśród 
szczecińskich prawników. Krótki przegląd odpowie-
dzi skłania do postawienia tezy, że marzymy o wy-
prawach do najbardziej odległych od Polski zakątków 
świata (Australia, Nowa Zelandia, Hawaje). Wytłuma-
czyć to można bardzo prosto (w tym przypadku nie 
musimy pytać specjalisty) – chcemy uciec od pracy 
możliwie najdalej jak się da. Redakcja In Gremio ży-
czy powodzenia w realizowaniu tych starań!
 
Na naszych łamach wracamy do tematu sądowego 
punktu obsługi interesanta, który opisał niedawno 
adwokat Marek Baranowicz (IG 1 (69)/2011). Tym ra-
zem zamieszczamy korespondencję dziekana ORA 
w Szczecinie adwokata Marka Mikołajczyka i pre-
zesa Sądu Okręgowego w Szczecinie sędziego Hen-
ryka Sobocińskiego. Wątpliwości, jakie powstały po 
otwarciu Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże  
i Zachód, przerodziły się w otwartą krytykę obowią-
zującego w nim sposobu udostępniania akt pełnomoc-
nikom. Władze Sądu Okręgowego w Szczecinie roz-
ważyły krytyczne uwagi, ale odmówiły im zasadno-
ści. Stoimy zatem w tym samym miejscu. 

Zapraszamy również do lektury pozostałych tekstów, 
w tym artykułów sędziego Mariana Szabo, aplikant-
ki radcowskiej Anny Leśnik, obszernych relacji z ży-
cia samorządów prawniczych, wywiadów i stałych 
rubryk. 

Piotr Dobrołowicz, redakcja In Gremio
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Piotr Dobrołowicz, In Gremio: Mówi się, że urlop, 
w aspekcie zdrowia psychicznego, to niezbędny ele-
ment dobrego życia. Dlaczego? 

Dr Ewa Kramarz: Dlatego, że niezbędne jest odreago-
wanie wszystkiego, z czym mamy do czynienia na co 
dzień, oderwanie się od rzeczywistości – nużącej pra-
cy zawodowej, rytuałów życia rodzinnego. U każde-
go z nas występuje w różnym nasileniu zespół wypa-
lenia zawodowego, który szczególnie odczuwalny jest 
właśnie w okresie wiosny i lata. Daje on o sobie znać 
przemęczeniem, znużeniem, kłopotami ze spaniem, 
trudnościami w skupieniu uwagi, zaburzeniami pa-
mięci, nawet trudnościami w pojmowaniu. Zauważal-
ne są stany rozdrażnienia, dyskomfortu psychiczne-
go. I wtedy przychodzi czas na urlop. Przestajemy ro-
bić to, co robimy przez cały rok, zmieniamy miejsce 
pobytu, w którym zwykle funkcjonujemy. 

P.D.: Oznacza to, że brak urlopu niesie dla zdro-
wia negatywne konsekwencje. Czy są ludzie, którzy 
mogą dobrze funkcjonować w życiu bez urlopu?

E.K.: Nie znam takich. Uważam wręcz, że w grupie 
osób pracujących, bo o nich przecież rozmawiamy, 
takich osobników nie ma. Każdemu z nas należy się 
urlop. Tak dobra siebie, jak i dla dobra innych. Gdy 
jesteśmy stale rozdrażnieni, zmęczeni, senni, gdy de-
nerwujemy się z byle powodu, to jest to niekorzystne 
nie tylko dla nas samych, ale także dla naszych naj-
bliższych – rodziny, współpracowników. Urlop zatem 
to potrzeba ogólnospołeczna, wręcz obowiązek. 

P.D.: A weekendy? Załóżmy, że mamy do wykorzysta-
nia dwa pełne dni i trzymamy się z daleka od pracy. 
Nie wystarczą? 

E.K.: Nie, bo nie gwarantują odpowiednio długie-
go odpoczynku, który musi być co najmniej kilkuna-
stodniowy. Najlepiej trzytygodniowy. Dopiero po tak 
długim czasie przebywania w innym miejscu i w śro-
dowisku z innymi zwyczajami, wśród innych twa-
rzy, możemy z powrotem wrócić do efektywnej pracy. 
Z drugiej strony z urlopem nie ma co przesadzać. Gdy-
by miał on trwać dwa miesiące, to byśmy się zaczęli 
nudzić, odczuwać niepokój, niepewność, co się dzieje 
w pracy. Pojawiłby się stres. 

P.D.: Wspomniała pani o konieczności oderwania się 
podczas urlopu od rytuałów życia rodzinnego. Co to 
znaczy? Żona nad morze, ja w góry? 

E.K.: Są dwie szkoły. Jedna mówi, że można się ode-
rwać od życia rodzinnego w całości. Ja w góry, mąż 
nad morze, dziecko do babci. Mówiąc o tym aspek-

cie udanego urlopu nie miałam tego 
na myśli. Myślałam o oderwaniu się 
od teściów, rodziców, rodzeństwa 
itd., ale nie od męża i dziecka. I to jest 
właśnie ta druga szkoła – urlop, ale 
tylko z najbliższymi. Sama wybieram 
drugą wersję, choćby dlatego, że nie 
ma w niej elementu stresującego tym, 
co w tym czasie robi mój małżonek, 
co robią moje dzieci, jak sobie radzą, 
czy coś im się nie stało. 

P.D.: Urlop powinien być aktywny, czy może być bier-
ny? Wsiadamy na rower, czy siadamy przed telewi-
zorem?

E.K.: Też są różne szkoły. W dużej mierze odpowiedź 
na to pytanie zależy od cech człowieka, od jego oso-
bowości. Są ludzie, którzy mówią tak: mogę wyjechać 
parę kilometrów za miasto, byle żeby zaszyć się w ja-
kiejś głuszy, pomoczyć kij w jeziorze, poudawać, że ło-
wię ryby, chociaż wcale nie muszę ich złapać. Przede 
wszystkim chcę mieć ciszę i spokój. O tym mówią nie-
mal wszyscy. To najlepszy dowód na to, jak bardzo je-
steśmy nadwrażliwi na hałasy – na dźwięki, słowa. 
Wręcz uczuleni. Nie chcemy, by ktoś do nas mówił, 
gadał, by radio grało, a telewizor bębnił. Domagamy 
się ciszy. 

P.D.: A druga szkoła?

E.K.: Inni z kolei, ale jest ich mniej, mówią, że nie po-
trafią spędzić biernie nawet pięciu minut - z siedze-
niem na trawie, gapieniem się w chmury, czy leże-
niem na plaży. Tacy ludzie wyjeżdżają na drugi ko-
niec świata, chodzą i oglądają. Mówią, że to też jest 
odpoczynek, który równocześnie jest kreatywny, 
twórczy, daje coś więcej. Myślę, że większości z nas 
potrzebny jest kompromis między tymi szkołami. Nie 
powinno się spędzać długiego urlopu tylko leżąc plac-
kiem na plaży, tak samo, jak nie powinno się stale być 
w ruchu, bo potrzebny jest odpoczynek, wręcz błogie 
lenistwo – nawet w trakcie aktywnych wakacji..

P.D.: Wyjeżdżamy na urlop z domu, czy spędzamy go 
w miejscu swojego zamieszkania?

E.K: Raczej wyjeżdżamy dlatego, że miejsce zamiesz-
kania kojarzy nam się z całym tym zgiełkiem, z powta-
rzalnością, jakiej codziennie doświadczamy. Znamy 
te wszystkie meble, przedmioty domowego użytku. 
Oglądamy je i nieustannie dotykamy. Jesteśmy przy-
zwyczajeni, zmęczeni. W urlopie chodzi o to, żeby na-
sze zmysły naładować innymi doznaniami. Dlatego 
musimy zmienić środowisko, wyjechać. Zresztą bar-

Urlop jest potrzebny przede wszystkim prokuratorom
Rozmowa z doktor Ewą Kramarz o pozytywnych skutkach urlopu
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dzo trudno byłoby w czasie urlopu w miejscu za-
mieszkania nie odebrać telefonu, nie otworzyć li-
stonoszowi drzwi, nie przeczytać koresponden-
cji. Mimowolnie taki dzień zaczyna przypominać 
ten, od którego chcieliśmy odpocząć. 

P.D.: Jaka jest optymalna ilość urlopu w roku? 

E.K.: To również zależy od osobowości konkret-
nego człowieka. Są ludzie, którzy biorą sobie kil-
ka razy w roku urlopy po tygodniu, po dziesięć 
dni. Robią to w momencie, w którym już czują, że 
są na skraju wyczerpania. Są też tacy, którzy mó-
wią: ja chcę urlop spędzić raz, a porządnie. Wy-
starczy mi miesiąc i więcej nie jest potrzebne. Ża-
den z tych sposobów nie jest zły, choć przyznaję, 
że perspektywa kilku urlopów w trakcie roku jest 
dla mnie bardziej kusząca.

P.D.: Zna pani realia funkcjonowania wymia-
ru sprawiedliwości, poszczególnych zawodów 
prawniczych. Czy wśród prawników jest jakaś 
grupa, dla której urlop jest szczególnie wskaza-
ny i potrzebny? 

E.K.: Wszystkie grupy prawnicze zasługują na 
urlop. Jest on im niezbędny. Myślę jednak, że 
urlop jest potrzebny przede wszystkim proku-
ratorom, dlatego, że pracują w szczególnie trud-
nych warunkach z uwagi na ogromne ilości pro-
wadzonych dochodzeń i śledztw, na koniecz-
ność stałego rozliczania się z tych spraw przed 
przełożonymi. Prokuratorzy stale są gonieni, 
wszystko musi być zrobione na wczoraj. Poza 
tym spotykają się bezpośrednio z ofiarami prze-
stępstw, ich sprawcami – czasami bardzo brutal-
nymi. To się szybko odkłada w psychice. Oczy-
wiście, inne grupy zawodowe prawników też są 
narażone na stres, ale myślę, że trochę mniej, 
choć przecież wcale to nie oznacza, że jest on 
mały. Tacy sędziowie – bo na nich spoczywa naj-
większa odpowiedzialność. I też mają statystyki. 
Adwokaci - bo robią wszystko, żeby udowodnić, 
że ich klienci są niewinni.

P.D.: Chyba nie wszystko…

E.K.: Oczywiście w granicach prawa. Podsumo-
wując, każdemu należy się urlop. Każdy jest nara-
żony na stres, ale - podkreślam - najbardziej pro-
kurator. Z doświadczeń z własnej pracy zawodo-
wej mogę wywieść jeszcze jeden wniosek, który 
stanowić może radę dla całej społeczności praw-
niczej. Dobrze jest pamiętać, by stresu nie próbo-
wać topić w C2H5OH. To nieskuteczne.

Rozmawiał Piotr Dobrołowicz [In Gremio]

Natalia Bojarek, 
aplikantka adwokacka 

In Gremio: Zbliżają się wakacje. Jak masz zamiar je 
spędzić? 

Natalia Bojarek: Wakacje, a raczej niedługi urlop, 
spędzę podróżując po Europie, z kilkudniowym przy-
stankiem na jednej z plaż Costa Brava.

Co Ci (najbardziej) psuje humor podczas urlopu? Co 
(najbardziej) cieszy?

Na urlopie nic nie jest w stanie popsuć mi humoru, 
nawet pogoda, na którą narzekaliby wszyscy dooko-
ła. Najbardziej cieszy mnie możliwość spojrzenia wła-
snymi oczami na miejsca, które dotychczas widzia-
łam na zdjęciach czy pocztówkach.

Twoje największe marzenie - podróż życia. Dokąd 
chciałabyś pojechać? Dlaczego? 

Nie obrałam dotychczas celu, który miałby stać się 
dla mnie podróżą życia. Jest wiele miejsc do których 
chciałabym pojechać i chyba największym marze-
niem jest móc zobaczyć ich możliwie wiele, mieć na 
to czas i środki. I odwagę.

Anna Falco, 
radczyni prawna 

In Gremio: Zbliżają się wakacje. Jak masz zamiar je 
spędzić? 

Anna Falco: W tym roku wakacje zamierzam spędzić na 
malowniczej wyspie Kreta (blisko miejscowości Rethym-
no). Jedna z największych greckich wysp, położona na 
Morzu Śródziemnomorskim zachwyca swoim krajobra-
zem. Jest to mój kolejny wyjazd na Kretę i mam nadzie-
ję zwiedzić tym razem inną część wyspy. Cieszę się na 
możliwość posmakowania greckiej kuchni, poznania no-
wych zakątków wyspy oraz greckich zabytków. 

Co Ci (najbardziej) psuje humor podczas urlopu? Co 
(najbardziej) cieszy?

Najbardziej podczas wakacji psuje mi humor desz-
czowa pogoda i ludzie z negatywnym nastawieniem 
do świata. Najbardziej cieszy mnie słońce, możliwość 
wypoczynku od pracy i problemów życia codzienne-
go, możliwość spędzenia czasu w miłym gronie, po-
znanie innej kultury życia i kuchni. 

Twoje największe marzenie - podróż życia. Dokąd 
chciałabyś pojechać? Dlaczego? 

Moim największym marzeniem jest wyjazd do Au-
stralii. Kusi mnie klimat tego miejsca, krajobrazy, 
zwierzęta, rośliny, ludzie żyjący w tym kraju i prze-
piękne miasta (Sydney, Melbourne). Chciałabym spę-
dzić trochę czasu w Australii, żeby lepiej poznać ten 
kraj i zobaczyć miejsca i krajobrazy tak odmienne od 
polskich. Za pewien czas uda mi się tam pojechać…
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Jacek Służewski, 
notariusz 

In Gremio: Zbliżają się wakacje. Jak masz zamiar je 
spędzić?

Jacek Służewski: Wakacje spędzam z rodziną. W lipcu 
tygodniowy pobyt na Sycylii. W sierpniu u rodziny od-
poczynek w Zamościu, połączony w wycieczkami po 
Roztoczu.

Co Ci (najbardziej) psuje humor podczas urlopu? Co 
(najbardziej) cieszy?

Psuje humor - tłumy ludzi, hałas, zła pogoda. Cieszy - sło-
neczna pogoda, możliwość pobytu w pięknych miejscach.

Twoje największe marzenie - podróż życia. Dokąd 
chciałbyś pojechać? Dlaczego?

Wakacje na Hawajach. Wiele czytałem o tym zakątku 
świata, są tam miejsca nieporównywalne ze śródziemno-
morskimi czy azjatyckimi krajobrazami. Wspaniały kli-
mat, przyjaźni ludzie, cudowne miejsce do odpoczynku.

Tomasz Gąciarz, 
radca prawny 

In Gremio: Zbliżają się wakacje. Jak masz zamiar je spę-
dzić?

Tomasz Gąciarz: Wakacje jak zwykle dzielą się u mnie 
i mojej rodziny na dwie części. Pierwsza część to lipiec i 
sierpień - czyli raz dłuższe (maksymalnie 7-10 dni), a raz 
krótsze (3-4 dni) wyjazdy głównie w promieniu do 400 
km od Szczecina. W drugiej części - wczesną jesienią wy-
jedziemy w tym roku na dłuższy urlop na południe Euro-
py lub trochę dalej. Jeszcze nic nie jest zaplanowane, więc 
może się jak zwykle okazać, że ostatecznie cel podróży zo-
stanie wybrany zaledwie kilkanaście dni przed wyjazdem.

Co Ci (najbardziej) psuje humor podczas urlopu? Co 
(najbardziej) cieszy?

Ciężko mi zepsuć humor na urlopie. Jak wyjeżdżam na 
urlop, to jestem tak pozytywnie naładowany samym tym 
faktem, że to powoduje, iż na wiele rzeczy nie zwracam 
po prostu uwagi. Nie istnieją - a zatem nie są w stanie 
mi popsuć humoru. To musi być naprawdę jakaś bardzo 
przykra sprawa, która powoduje, że niezależnie od miej-
sca i czasu humor siada definitywnie.

Twoje największe marzenie - podróż życia. Dokąd 
chciałbyś pojechać? Dlaczego?

Na pewno Australia i Nowa Zelandia. Pewnie dlatego, że 
mnie tam jeszcze nie było, a poza tym dalej od nas na 
Ziemi już się chyba nie da :). A tak na serio to dlatego, że 
są to fascynujące kraje z totalnie odmienną i dziką przy-
rodą, a przy tym doskonale nadające się do długich po-
dróży, niezależnie od środka lokomocji. Oczywiście zali-
czenie przy okazji Linii Zmiany Daty na Kiribati też mo-
głoby być ciekawym doświadczeniem :).

Patryk Zbroja, 
adwokat 

In Gremio: Zbliżają się wakacje. Jak masz zamiar je 
spędzić?

Patryk Zbroja: Wakacje to od dłuższego czasu termin 
dla mnie trochę obcy. Utożsamiam go coraz bardziej 
nie z wypoczynkiem, lecz... z mniejszym ruchem po-
jazdów w Szczecinie, który trochę usprawnia poru-
szanie się i parkowanie oraz wyższymi temperatura-
mi, które nierzadko utrudniają pracę.  Z drugiej stro-
ny, to właśnie w okresie letnim wieczory są najprzy-
jemniejsze,  woda w morzu najcieplejsza i można 
wreszcie kosić trawę w krótkim rękawku. Z uwagi na 
obowiązki zawodowe nie planujemy jednak z żoną w 
tym roku dłuższego letniego urlopu. Prawdopodobnie 
skorzystam z wyjazdu nad morze lub bliskich weeken-
dowych wycieczek, np. do zachodnich sąsiadów. Na 

pewno również oddam się mojemu hobby, dla którego 
jest to najlepszy okres, startując w kilku regatach że-
glarskich, głównie w Polsce.

Co Ci (najbardziej) psuje humor podczas urlopu? Co 
(najbardziej) cieszy?

Humor psują telefony od niektórych klientów, zwłasz-
cza tych, którzy wiedzą, że jestem na urlopie. A cieszy 
najbardziej spędzenia czasu wspólnie z rodziną, no 
i możliwość przynajmniej częściowego oderwania od 
codzienności, choć nie zawsze jest to łatwe.

Twoje największe marzenie - podróż życia. Dokąd 
chciałbyś pojechać? Dlaczego?

Kiedyś postawiłem sobie za cel wyjazdy do: francu-
skich Bretanii i Normandii, Irlandii, Szkocji, Norwe-
gii. Nie byłem jeszcze w dwóch ostatnich krajach. Lu-
bię ciekawy krajobraz, wysokie klify, surowy, ale jed-
noczesny spokojny charakter tych miejsc.
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W numerze 1 (68)/2011 In Gremio opublikowaliśmy 
artykuł „Tzw. „profesjonalny  pełnomocnik” w tle wy-
miaru sprawiedliwości na przykładzie organizacji pracy 
sekretariatów Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrze-
że i Zachód w Szczecinie” autorstwa adwokata Marka 
Baranowicza. 

Mecenas zdecydował się przedstawić na łamach na-
szego czasopisma zastrzeżenia, które od początku funk-
cjonowania punktu obsługi interesantów w przywoła-
nym sądzie zgłaszają w prywatnych rozmowach adwo-
kaci i radcowie (w szczególności ci, którzy mają okazję 
często tam przebywać). Prócz krytyki opisanego modelu 
udostępniania akt, przedstawił on możliwości rozwiąza-
nia powstałych niedogodności. Nie powtarzając szczegó-
łowo jego argumentacji przypominamy, iż mecenas Ba-
ranowicz zaapelował przede wszystkim o powrót do roz-
wiązania umożliwiającego pełnomocnikom przegląda-
nie akt w sekretariatach, a także wejście i skorzystanie z 
pomocy pracowników sekretariatów sądowych poza ko-
lejnością. 

Temat, mimo jego niepodjęcia na łamach In Gremio 
przez władze sądu przy Placu Żołnierza Polskiego, po-
został przedmiotem rozmów adwokatów i radców praw-
nych. Po odbyciu w kwietniu 2011 r. zwyczajnego zgro-
madzenia przez izbę adwokacką w Szczecinie, jej dzie-
kan adw. Marek Mikołajczyk, wystąpił oficjalnie do pre-
zesa Sądu Okręgowego w Szczecinie sędziego Henryka 
Sobocińskiego z postulatami zbliżonymi do tych, które 
wcześniej zgłosił mecenas Baranowicz.

Odpowiedź prezesa nie pozostawia złudzeń. Czyta-
my w niej, że nie będzie powrotu do starych rozwiązań 
przeglądania akt w sekretariatach. Nie pozwalają na to 
warunki lokalowe. Z uwagi na obowiązujące przepisy, w 
tym zasadę równości stron, brak jest także możliwości 
obsługiwania pełnomocników poza kolejnością.

…………………………………………..

Szczecińscy prawnicy, jako osoby wyjątkowo zain-
teresowane stanem wymiaru sprawiedliwości w na-
szym mieście i na co dzień weryfikujące działanie są-
dów w praktyce, poglądy na sprawę funkcjonowania 
sądowych punktów obsługi interesantów mają zapew-
ne wyrobione. Niestety, prawdopodobnie, na co wska-
zuje treść omawianej korespondencji, są one diametral-
nie różne. Szkoda.

To, co dla jednych jest uprzywilejowaniem nie znaj-
dującym oparcia w przepisach prawa, dla innych - nie-
znacznym udogodnieniem, nie wymagającym inicjaty-
wy ustawodawcy; w sumie przywróceniem wcześniej-
szej praktyki. Pamiętajmy, że pełnomocnik staje przed 
drzwiami sekretariatów sądowych nawet kilka razy 
dziennie, w przeciwieństwie do osób niewykonujących 
zawodu prawnika, mających styczność z sekretariata-
mi co najwyżej kilka razy w roku. To stawia w innym 
świetle problem dostępności pełnomocników do akt i ich 
„uprzywilejowania” względem innych osób. 

Sądowy punkt obsługi interesantów,  
czyli już nic nie można zrobić …Sławomir Żakowski, 

radca prawny 

In Gremio: Zbliżają się wakacje. Jak masz za-
miar je spędzić? 

Sławomir Żakowski: Pracowicie. Może nieko-
niecznie całe wakacje planuję przesiedzieć w pra-
cy, jednak poza czynnościami czysto zawodowy-
mi na pewno tego lata przyjdzie mi zmierzyć się z 
remontem salonu. Będę brał w nim udział w cha-
rakterze malarza (na zasadzie samozatrudnie-
nia). Następnie przyjdzie czas na iglaki, żywopłot 
i trawnik. W tym zakresie planuję zatrudnienie 
siebie w charakterze ogrodnika (również na tej 
samej zasadzie).
Oczywiście myślę także o wyjeździe. Jak co roku 
- do Sierakowa Wielkopolskiego. Tym razem nie 
tylko z żoną, ale po raz pierwszy również z syn-
kiem.

Co Ci (najbardziej) psuje humor podczas urlopu? 
Co (najbardziej) cieszy?

Od jakiegoś czasu, rok w rok, mój urlop jest panicz-
ną i spóźnioną walką o formę biegacką na rozgrywa-
ny pod koniec sierpnia szczeciński Półmaraton Gry-
fa. Dlatego podczas urlopu nie psuje mi humoru po-
ranna mżawka, jako że nie przeszkadza w treningu 
biegowym. Zasmuca zaś brak kondycji, objawiający 
się niedoborem sił na poranną przebieżkę po nieco 
dłuższych wieczornych grach zespołowych.
Urlop cieszy sam w sobie. Byłoby jeszcze sympa-
tyczniej, gdyby skutkował „nabieganiem” w Szcze-
cinie takiego samego czasu jak w przypadku łatwiej-
szego - pod względem trasy - półmaratonu berliń-
skiego.

Twoje największe marzenie - podróż życia. Do-
kąd chciałbyś pojechać? Dlaczego? 

Uważam, że wymarzona podróż powinna być 
przede wszystkim przyjemna i satysfakcjonująca. 
Razem z żoną raczej nie mamy w zwyczaju leża-
kować na plaży. Odpadają zatem popularne loka-
lizacje typu „ciepłe kraje”. Średnio widzę nas w 
roli zwiedzających turystów. Odpadają więc ko-
lejne popularne miejsca. Ja najchętniej spędzę 
czas w miejscu, gdzie tuż obok siebie znajdują się 
boiska piłkarskie, boiska do siatkówki, korty, ba-
sen, jezioro oraz pełnowymiarowa bieżnia lekko-
atletyczna w tartanie. Żona również ma sporto-
we zacięcie.
I tak dochodzę do zaskakującego również dla sie-
bie wniosku, że najbardziej chciałbym wraz z ro-
dziną pojechać do… ośrodka TKKF w Sierakowie 
Wielkopolskim.
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Szkoda też, że w momencie organizowania pracy w budynku Sądu Rejo-
nowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód nie pomyślano o zorganizowaniu 
większych sekretariatów, tak by wspomniane w piśmie prezesa Henryka So-
bocińskiego warunki lokalowe były odpowiednie do przyjęcia pełnomocni-
ków. Dobrze chociaż – i tu pełnomocnicy mogą odetchnąć – że problem ten 
dotyczy tylko wydziałów cywilnych, a szczęśliwie ominął wydziały karne. 

Piotr Dobrołowicz, adwokat
[In Gremio]

W celu umożliwienia naszym czytelnikom zapoznania się ze szczegóło-
wą argumentacją stron korespondencji, poniżej i na następnej stronie za-
mieszczamy jej obszerne fragmenty. 

Pismo dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Szczecinie adwokata Marka Mikołajczyka do preze-
sa Sądu Okręgowego w Szczecinie sędziego Henryka  
Sobocińskiego z 5.05.2011 r.

   
Szanowny Panie Prezesie, 
uprzejmie informuję, że w dniu 16 kwietnia 2011 r. w Szcze-
cinie odbyło się coroczne Zwyczajne Zgromadzenie Szcze-
cińskiej Izby Adwokackiej. W tym doniosłym dla Adwoka-
tury Szczecińskiej wydarzeniu uczestniczyła zdecydowana 
większość członków naszego zawodu zaufania publicznego. 
Poza podejmowaniem uchwał przewidzianych ustawą Pra-
wo o adwokaturze, Zgromadzenie Izby jest doskonałą oka-
zją do wymiany poglądów, wskazania problemów, które 
nurtują środowisko adwokatów. Podejmowana w jego tra-
cie jest próba oceny funkcjonowania adwokatury w struktu-
rach wymiaru sprawiedliwości, w tym współpracy z sądami 
na terenie działania Izby.

Mając na względzie uwagi i postulaty zgłaszane podczas 
obrad Zgromadzenia Izby Szczecińskiej przez adwokatów, 
pozwalam sobie zwrócić uwagę Panu Prezesowi na trzy za-
sadnicze problemy, które nurtują adwokatów w ich codzien-
nej pracy zawodowej, a wkomponowują się w ocenę funk-
cjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz podyktowane są 
troską o dobro wymiaru sprawiedliwości.

1. Rozumiejąc zachodzące w wymiarze sprawiedliwości 
zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu sądów powszech-
nych, a mające na celu usprawnienie funkcjonowania są-
dów, w tym pełniejszy dostęp obywateli do wymiaru spra-
wiedliwości, nie należałoby zapominać, że w sądach funk-
cjonują zawodowi pełnomocnicy i obrońcy, wykonujący 
swoje obowiązki. Wprowadzone w niektórych sądach biu-
ra obsługi interesantów na pewno usprawniły funkcjono-
wanie sądów w odniesieniu do stron postępowania, jed-
nakże z drugiej strony pogorszyły warunki pracy zawodo-
wych pełnomocników. Konieczność zamawiania akt z przy-
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem powoduje dezor-
ganizację pracy adwokatów, którzy niejednokrotnie ad hoc 
zmuszeni są zajrzeć do akt sprawy, często w przerwach mię-
dzy innymi rozprawami (sprawdzanie jednostkowych kart 
akt, zapoznawanie się z zarządzeniami przewodniczącego, 
sprawdzenie zwrotek itp.), co nie jest możliwe przy objęciu 
adwokatów obowiązkiem korzystania z czytelni akt. Warto 
zauważyć, że konieczność zamawiania przez adwokatów 
akt do czytelni zwiększa tylko obciążenia dla pracowników 
sądu (transportowanie akt z i do czytelni), jak również jest 

kłopotliwe dla adwokatów, gdyż często przejrzenia akt do-
konuje się w niedługim czasie. Dostęp adwokata do akt są-
dowych nie powinien być ograniczany tym bardziej, że np. 
prokuratorzy mają prawo wypożyczenia akt i korzystania 
z nich w gmachu prokuratur.

W imieniu środowiska adwokatów szczecińskich postu-
luję zwolnienie adwokatów z obowiązku korzystania z akt 
wyłącznie w czytelni akt i wprowadzenia zasady, że adwo-
kaci mogą korzystać z akt sądowych także bezpośrednio 
w sekretariatach wydziałów.

2. Jak wspomniałem, praca adwokatów jako zawodo-
wych zastępców procesowych i obrońców skupia się w du-
żej części czasu pracy na wizytach w sekretariatach sądo-
wych (potwierdzenie terminu rozprawy, zapoznawanie się 
z zarządzeniami sądu, sprawdzanie zapisów z protokołów 
rozpraw, potwierdzanie wpływu dokumentów i pism do akt 
sądowych). Często zdarza się, iż przed sekretariatami two-
rzą się kolejki petentów i dochodzi do nieporozumień, gdy 
poza kolejnością adwokat zamierza udać się do sekretaria-
tu wydziału. Trudną do wyobrażenia jest sytuacja, aby ad-
wokat ustawiał się w kolejce do sekretariatu wydziału, pod-
czas gdy swoją pracę zawodową w sądzie właśnie wykonu-
je. Praktyka uczy, że np. prokuratorzy chcąc uzyskać infor-
macje w sekretariacie, bądź w ramach obowiązków zawo-
dowych zajrzeć w sekretariacie do akt sprawy – w kolejce 
takiej nie ustawia się. 

 W imieniu adwokatów Izby Szczecińskiej formułuję 
postulat, aby Pan Prezes stosownym zarządzeniem polecił 
umieszczenie wywieszek na drzwiach sekretariatów sądo-
wych, iż prokuratorzy i adwokaci obsługiwani są poza ko-
lejnością (takie wywieszki funkcjonują w sekretariatach są-
dów w Polsce centralnej). 

3. (…) 
Moje niniejsze wystąpienie jest nie tylko pokłosiem dys-

kusji, jaka miała miejsce w czasie Zgromadzenia Izby Szcze-
cińskiej, lecz jest także wystąpieniem w trosce o dobro wy-
miaru sprawiedliwości i utrzymaniem dobrych stosunków 
i relacji, jakie występują między sądami a adwokaturą na ob-
szarze działania Sądu Okręgowego w Szczecinie.

O ile Pan Prezes ma jakiekolwiek sugestie, kierowane do 
środowiska szczecińskich adwokatów, bądź dochodzą do 
Pana Prezesa sygnały od sędziów tutejszego okręgu, a będą-
ce postulatami pod adresem środowiska adwokackiego, to 
proszę o ich przedstawienie.

Dziekan ORA w Szczecinie 
adw. Marek Mikołajczyk
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Pismo prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie  
sędziego Henryka Sobocińskiego do dziekana Okręgo-
wej Rady Adwokackiej w Szczecinie adwokata Marka 
Mikołajczyka z 10.06.2011 r.

Szanowny Panie Dziekanie,
w związku z pismem Pana Dziekana z dnia 05 maja 
2011 roku uprzejmie informuję, iż tworzenie czytel-
ni akt w sądach oraz Biur Obsługi Interesantów ma na 
celu – zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sprawie-
dliwości – usprawnienie funkcjonowania sądów oraz 
usprawnienie obsługi interesantów.

Biura Obsługi Interesantów w Okręgu Sądu Okrę-
gowego w Szczecinie funkcjonują na chwilę obecną je-
dynie przy Sądach: Sądzie Okręgowym na ulicy Mało-
polskiej, Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże 
i Zachód w Szczecinie, Sądzie Rejonowym w Świnouj-
ściu, Sądzie Rejonowym w Myśliborzu i w Sądzie Rejo-
nowym w Gryficach. Z pozyskanych informacji wyni-
ka, iż problem z obsługą interesantów, z dostępem do 
stron (w tym również pełnomocników i obrońców) do 
akt spraw – poza Sądem Rejonowym Szczecin - Prawo-
brzeże i Zachód w Szczecinie nie zaistniał. Uwag w tym 
przedmiocie nie zgłaszali ani przedstawiciele palestry, 
ani też pracownicy Sądu. Strony postępowania mogą 
zapoznawać się z aktami również w sekretariatach 
sądu. Niewątpliwie problem, o jaki wspomina Pan Dzie-
kan dotyczy Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże  
i Zachód w Szczecinie, w którym warunki lokalowe 
(zbyt małe sekretariaty) uniemożliwiają w większości 
przypadków obsługę interesantów przez poszczególne 
sekretariaty. Utworzenie w niniejszym Sądzie czytelni 
akt oraz Biura Obsługi Interesantów rodzi konieczność 
prowadzenia prac związanych z uprawnieniem funk-
cjonowania Sądu oraz usprawnieniem obsługi intere-
santów. W związku z czym, rzetelne uwagi zawarte w 
piśmie Pana Dziekana będą również rozważone. 

Jednakże, postulat Pana Dziekana dotyczący obsługi 
poza kolejnością obrońców, pełnomocników nie może 
być uwzględniony. Nie znajduje ani oparcia w przepi-
sach prawa, ani w zasadzie równości stron. Argument, 
że swą pracę zawodową adwokat, radca prawny wyko-
nuje właśnie w Sądzie też nie uzasadnia takiej sytuacji. 
Strony postępowania niekorzystające z pomocy praw-
nej adwokata również wykonują pracę zawodową i dla 
nich oczekiwanie w kolejce także jest uciążliwe, jako że 
nie rzadko wiąże się to z koniecznością organizowania 
zastępstwa, brania urlopu. 

Powoływanie się Pana Dziekana na prawo prokura-
torów do wypożyczania akt oraz korzystania z nich w 
gmachu prokuratury i wywodzenie z tej okoliczności 
argumentu na konieczność uprzywilejowania również 
adwokatów w dostępie do akt jest nieuzasadnione, bo-
wiem możliwość przesłania akt do prokuratorów zosta-
ła zagwarantowana ustawowo – vide art. 158 § 1 kpk. 
Jeżeli zatem adwokaci dostrzegają potrzebę zwiększe-
nia swych uprawnień w tej kwestii właściwą w tym kie-
runku drogą byłaby raczej droga legislacyjna, a nie wy-
wieszka na drzwiach sekretariatów.

(…)
Dziękuję Panu Dziekanowi za przekazane uwagi 

i sugestie odnośnie usprawnienia funkcjonowania pod-
ległego mi Sądu, liczę na dalszą współpracę.

Prezes SO w Szczecinie 
sędzia Henryk Sobociński

Podjęta przez Zgromadzenie Ogólne sędziów Sądu 
Okręgowego w Szczecinie uchwała sama wystarczy-
łaby za „Felieton na czasie”, bo trafnie oddaje nastroje 
i poglądy dużej części środowiska. Jest jednak w niej 
fragment, którego nie sposób nie skomentować, bo 
jest sumą wszystkich efektów, jakie szaleństwo obec-
nej władzy politycznej powoduje swoimi działania-
mi w wymiarze sprawiedliwości. Jest nim ryzyko po-
zbawienia prawników zaufania do państwa. 

Nie patrzę na problem z pozycji idealistycznego 
pojmowania rzeczywistości społecznej lub zawie-
dzionych nadziei politycznych. Nikt prawników nie 
będzie hołubił tylko za to, że są. Natrafiam jednak 
na dysonans pomiędzy rolą prawników, mających 
uczestniczyć w procedurze tworzonej i gwarantowa-
nej przez Rzeczpospolitą, a tym co owa Rzeczpospo-
lita daje im jako swoim sędziom, prokuratorom czy 
urzędnikom. Jest to dysonans fundamentalny, bo-
wiem tworzony z jednej strony przez słowa orzecze-
nia „w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej”, a z drugiej 
strony przez niski moralnie i merytorycznie poziom 
klasy politycznej, która rządzi m.in. wymiarem spra-
wiedliwości.

Wyciąg z uchwały Zgromadzenia Ogólnego  
Sądu Okręgowego w Szczecinie  
z dnia 21 czerwca 2011 roku  

Wprowadzone w 2009 roku zasady obliczania wy-
nagrodzeń sędziów, opierające je o przeciętne wyna-
grodzenie w kraju, były kompromisem między przed-
stawicielami trzech konstytucyjnych władz. Miały 
one na zawsze zlikwidować możliwość doraźnego 
manipulowania tymi wynagrodzeniami przez wła-
dze polityczne, dokonywanego wcześniej przez zani-
żanie tzw. „kwoty bazowej”. Miały też zapoczątkować 
realizację zapisu art. 178 ust. 2 Konstytucji RP, któ-
ry powinien zapewniać sędziom wynagrodzenia god-
ne urzędu. 

Jakiekolwiek próby odejścia od powyższych zasad 
będą w rzeczywistości powrotem do „kwoty bazowej” 
i zerwaniem wypracowanego z trudem kompromisu. 
Decyzja taka dowodzić będzie całkowitej niewiary-
godności władz politycznych i ich lekceważącego sto-
sunku do władzy sądowniczej. Pozbawi sędziów resz-
tek zaufania do Państwa. Nie mamy wątpliwości, że 
dokonanie jednorazowego rzekomo odstępstwa bę-
dzie sygnałem, iż corocznie można się spodziewać 
podobnych manipulacji.  

Oszczędności budżetowe uzyskane kosztem sę-
dziów, którzy w skali kraju są niewielką grupą zawo-
dową, będą zupełnie nieistotne dla gospodarki. Ob-
niżenie wynagrodzeń sędziów w stosunku do śred-
niej krajowej, poprzez stosowanie średniej nieaktual-
nej, będzie natomiast realizowało niezdrowe ambicje 
polityków niechętnie nastawionych do sądownictwa. 
Forsowanie podobnych rozwiązań ma obniżyć rangę 
trzeciej władzy i po raz kolejny pokazać sędziom, że 
z ich zdaniem władze polityczne liczyć się nie muszą.

Przypominamy, że poprzednio podobne działania 
doprowadziły do wybuchu niezadowolenia w sądow-
nictwie i akcji protestacyjnych. Nie chcemy, aby sytu-
acja taka się powtórzyła.



reklama
felieton na czasie

Resztki zaufania do państwa
Jak można mówić o zachowaniu zaufania do państwa, 

kiedy Minister Finansów nie licząc się z obowiązującymi 
ustawami nakazuje planować określony poziom wynagro-
dzeń sędziów i prokuratorów? Taka metoda carskiego uka-
zu ma nam pomóc pojąć, jak niewielką rolę pełni w pań-
stwie wymiar sprawiedliwości? 

Jak można czuć szacunek do urzędników, jeśli na spotka-
niu z sędziami jeden z nich, w randze wiceministra mówi 
publicznie, że szef resortu sprawiedliwości głosował prze-
ciwko planom zamrożenia wynagrodzeń – skoro wiemy, że 
zostały przyjęte przez aklamację?

Jakie oceny wzbudzi sposób pracy nad ustawą ustrojo-
wą dla sądownictwa, kiedy każda kwestia w komisji sejmo-
wej przechodzi, niezależnie od zdania ekspertów, stosun-
kiem głosów wyznaczonym przez przynależność polityczną 
członków komisji? 

Nazwiska panów ministrów i innych dzielnych bojow-
ników politycznych za 5 lat będą tylko pytaniami w śred-
nio trudnych teleturniejach, ale skutków, jakie wywołali w 
świadomości naszej grupy zawodowej, nie pozbędziemy się 
przez ten czas. 

Być może polityk może siebie rozgrzeszyć za publiczne 
podważanie autorytetu państwa. Zaprzyjaźniony dzienni-

karz wytłumaczy go potem potrzebą zachowania otwartości 
dyskusji publicznej, a on sam przeprosi „tych, którzy poczuli 
się urażeni”. Ile razy to już słyszeliśmy? Być może skuteczna 
polityka nie powinna mieć sentymentów i nie oglądać się na 
konsensusy i potoczne pojmowanie wiarygodności. Nie zgo-
dzę się jednak, że egzekutywa polityczna, obsadzona przez 
jakąkolwiek partię, może wleźć w politycznych buciorach i 
ze swoim tępym czekistowskim zapałem w każdą dziedzi-
nę życia. Nie uważam, by wymiar sprawiedliwości mógł być 
dla dojrzałych przedstawicieli klasy politycznej areną do 
zdobywania punktów publiczności. Przecież gawiedź była-
by najbardziej zachwycona, gdyby rozwiązano sądownic-
two i wyrzucono prokuratorów i komorników. Ta dziedzina 
nie jest jednak folwarkiem żadnego, nawet najbardziej nad-
pobudliwego, ministra, czy urzędnika. Inne rozumienie roli 
polityka w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości pozba-
wia nie tylko resztek zaufania do niego i jego formacji poli-
tycznej, ale resztek zaufania do państwa, w imieniu które-
go sędzia i prokurator podejmuje codzienne 
obowiązki. Nie ma większej szkody.  [  ]

Grzegorz Szacoń, 
sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie
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Jak obrazić sąd? 

W myśl przepisu art. 49 §1 ustawy z dnia 27 lipca 
2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), w razie naruszenia po-
wagi, spokoju lub porządku czynności sądowych albo 
ubliżenia sądowi, innemu organowi państwowemu 
lub osobom biorącym udział w sprawie, sąd może uka-
rać winnego karą porządkową grzywny w wysokości 
do 10.000 złotych lub karą pozbawienia wolności do 
czternastu dni. Osobie pozbawionej wolności, w tym 
także tymczasowo aresztowanej, można wymierzyć 
karę przewidzianą w przepisach o wykonywaniu kary 
pozbawienia wolności albo w przepisach o wykonywa-
niu tymczasowego aresztowania. 

Przepis ten - od początku swego obowiązywania – 
budzi uzasadnione wątpliwości w praktyce jego stoso-
wania. Jest to zapewne związane z faktem, iż ustawo-
dawca nie wskazał rodzaju zachowań, których skut-
kiem jest naruszenie powagi, spokoju lub porządku 
czynności sądowych albo ubliżenie sądowi, stanowią-
cych podstawę faktyczno-prawną zastosowania kary 
porządkowej przewidzianej w cytowanym przepisie. 
Odpowiedzi na ww. pytanie należy więc poszukiwać 
w orzecznictwie.

I tak, w tezie postanowienia z dnia 11 stycznia 
2010 r. (I OZ 1187/09) Naczelny Sąd Administracyjny 
w Warszawie wyjaśnił, że „czyn godzący w chronione, 
niezbędne warunki każdego procesu, jego uroczystą 
formę, jak i samą godność sądu, może być popełnio-
ny jedynie przez działanie osoby uczestniczącej w po-
stępowaniu, w trakcie jego przebiegu. Nieokreśloność 
ustawowa takiego zachowania oznacza, że może nim 
być każde działanie tej osoby, przejawiające się np.: 
w obraźliwych gestach, mimice, w wulgarnych sło-
wach, gwizdach, okrzykach i hałasie, fałszywym alar-
mie, znieważających rysunkach, hasłach itp. itd., któ-
re nie tylko charakteryzuje się brakiem szacunku do 
sądu i lekceważeniem jego funkcji, ale wręcz nie po-
zwala na kontynuowanie czynności sądowych”. 

Pewną wskazówkę interpretacyjną stanowi również 
teza postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 
dnia 01.10.2008 r. (II AKz 485/08), zgodnie z którą „uka-
ranie za zachowania naruszające powagę sądu jest re-
akcją słuszną, gdy ciężar tych zachowań jest podobny 
ubliżeniu sądowi lub innemu organowi państwowemu 
albo osobom biorącym udział w postępowaniu (arg. z 
art. 49 u.s.p.). Gdy zachowanie nie sięga tego stopnia, 
odpowiednią reakcją jest upomnieć osobę tak się zacho-
wującą, a dopiero gdy odnośne możliwości reakcji zo-
staną wyczerpane, nałożenie kary staje się słuszne, jako 
konieczne. Kara jako reakcja sędziowska na czyny osób 
poddanych ocenie sędziów powinna być stosowana z 
umiarem jako konieczność w demokratycznym pań-

stwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publiczne-
go, wolności i praw innych osób bądź dla ochrony in-
nych celów społecznych (art. 31 ust. 2 Konstytucji)”.

 
Dla stwierdzenia, czy dane zachowanie stanowi 

(czy też nie) przesłankę zastosowania kary porządko-
wej z art. 49 u.s.p. pomocna jest – niewątpliwie – anali-
za orzecznictwa sądowego ukształtowanego w tym za-
kresie.

Co jest naruszeniem powagi sądu?

1. Komentarze skarżącego odnośnie „krętactwa” skła-
du orzekającego

Pogląd taki wyraził Naczelny Sąd Administracyjny 
w Warszawie w tezie postanowienia z dnia 26 czerwca 
2008 r. (II FZ 247/08), wskazując, że „komentarze skar-
żącego odnośnie „krętactwa” sędziego orzekającego 
w sprawie mieszczą się w ramach zachowań powodują-
cych naruszenie powagi, spokoju lub porządku czynno-
ści sądowych albo ubliżenia sądowi, innemu organowi 
państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie, 
za które Sąd może ukarać skarżącego karą porządkową 
grzywny w wysokości do 10.000 zł lub karą pozbawie-
nia wolności do czternastu dni, na podstawie art. 49 § 1 
ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych w związ-
ku z art. 29 ustawy - Prawo o ustroju sądów administra-
cyjnych”. 

2. Stan po użyciu alkoholu, jeżeli został „uzewnętrzniony”

Zgodnie z tezą postanowienia Sądu Apelacyjnego w 
Lublinie z dnia 6 kwietnia 2005 r. (II AKz 87/05), „sam 
stan po spożyciu alkoholu w trakcie rozprawy jest na-
ganny, ale dla zastosowania kary porządkowej z art. 49 
ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych niezbęd-
nym jest również wykazanie, iż uzewnętrznił się on w 
sposób, który utrudnia, bądź uniemożliwia przepro-
wadzenie rozprawy. Powyższe musi również zostać za-
warte w protokole rozprawy” (konieczne jest zatem wy-
kazanie, w jaki sposób stan po użyciu alkoholu, w jakim 
znajdował się skarżący wpłynął na przebieg rozprawy 
oraz spowodował naruszenie powagi Sądu). 

W uzasadnieniu cytowanego orzeczenia Sąd Apela-
cyjny wyjaśnił, że „w sytuacji zaistnienia ciężkich na-
ruszeń powagi, spokoju lub porządku czynności sądo-
wych, spowodowanych przez osobę biorącą udział w po-
stępowaniu w stanie po użyciu alkoholu, takim rażącym 
zachowaniem, które wywołuje zgorszenie lub oburze-
nie publiczne i uniemożliwia przebieg rozprawy lub 
posiedzenia w trybie prawnie zdeterminowanych re-
guł, a wedle kulturowo ukształtowanych i zwyczajowo 
przyjętych ocen czyni go czymś wysoce niewłaściwym 

Nie tak łatwo obrazić sąd...
| Anna Leśnik, aplikantka radcowska
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- sąd winien sięgać do środków represji, tj. do wymie-
rzania stosownych kar porządkowych przewidzianych w 
art. 49 § 1 u.s.p., łącznie z środkami przymusu, o któ-
rym mowa w art. 48 § 2 u.s.p.”.

Co nie jest naruszeniem powagi sądu?

1. Krytyczny komentarz dotyczący obowiązującego po-
rządku prawnego 

W postanowieniu z dnia 14 marca 2005 r. (II AKzw 
119/05) Sąd Apelacyjny w Krakowie podaje jeden przy-
kład zachowania, niestanowiącego takiego naruszenia, 
stwierdzając, że „nie było słuszne wymierzenie tej kary 
(tj. kary porządkowej z art. 49 par. 1 u.s.p.) za to, że w 
sprawie o zarządzenie wykonania kary warunkowo za-
wieszonej skazany wypowiedział ironicznie i podniesio-
nym głosem słowa „takie mamy prawo”, wyrażając w 
ten sposób niedopuszczalny komentarz do polskiego po-
rządku prawnego. W tej sytuacji wystarczające było upo-
mnienie go i przywołanie do porządku”.

2. Znajdowanie się uczestnika postępowania w stanie 
po użyciu alkoholu, jeżeli nie został uzewnętrzniony

W cytowanym już postanowieniu Sądu Apelacyjne-
go w Lublinie z dnia 6 kwietnia 2005 r. (II AKz 87/05), 
Sąd ten podkreślił, że „sam tylko stan po użyciu al-
koholu, w którym znajduje się uczestnik postępowa-
nia podczas rozprawy lub posiedzenia sądu, jeśli nie 
wpłynął w widoczny sposób na jego zachowanie, któ-
re nie odbiega od zachowań innych osób, właściwych 
dla wymogów postępowania przed sądem, nie może 
być apriorycznie traktowany na płaszczyźnie art. 49 
§ 1 u.s.p., jako naruszający powagę, spokój lub porzą-
dek czynności sądowych, a zwłaszcza jako ubliżanie 
sądowi”. W swym wywodzie prawnym Sąd Najwyższy 
przypomina, że przewidziane w tym przepisie warunki 
orzekania kar porządkowych nie są oparte o konstruk-
cję czynów karalnych z „zagrożenia abstrakcyjnego”.

Czy dopuszczalne jest 
pisemne znieważenie sądu?

Odpowiedź na to pytanie była (i jest) przedmiotem 
wielu kontrowersji, wynikających z faktu, iż ustawo-
dawca nie sprecyzował, w jakiej formie może nastąpić 
naruszenie powagi sądu lub ubliżenie sądowi. W efek-
cie powstają wątpliwości dotyczące tego, czy ubliże-
nie sądowi lub pozostałym wymienionym podmiotom, 
w rozumieniu tego przepisu może przybrać formę pi-
semną. Problem ten jest potęgowany faktem, iż choć 
zagadnienie to od dawna było przedmiotem rozważań 
w orzecznictwie sądowym, to jednak brak jednolitej 
i utrwalonej linii w tym zakresie. Judykatura prezentu-
je właściwie całe spektrum poglądów wypracowanych 
na gruncie art. 49 §1 u.s.p., a żaden z nich nie może zo-
stać uznany za dominujący. W efekcie jedne sądy wy-

mierzają kary porządkowe za ubliżenie sądowi na pi-
śmie, a inne nie.

Tak

Zgodnie z pierwszym z poglądów wyrażanych 
w orzecznictwie, należy opowiedzieć się za szeroką wy-
kładnią omawianego przepisu.

I tak, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2004 r. 
(I PZ 115/03) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że „przepis art. 
49 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych do-
tyczy także przypadku ubliżenia sądowi na piśmie”. 
W uzasadnieniu Sąd wskazuje, że przepis ten nie uści-
śla, w jakiej formie może nastąpić owo ubliżenie, a za-
tem skoro ustawodawca tego nie uczynił, to znaczy, że 
może ono nastąpić zarówno ustnie, jak i na piśmie.

Sąd Apelacyjny w Katowicach również dopuścił 
możliwość pisemnego znieważenia Sądu, stwierdzając, 
że „znieważenie sądu w rozumieniu art. 49 § 1 ustawy z 
dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszech-
nych może być wyrażone słownie, gestem i w każdy 
inny sposób” (zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach z dnia 2 sierpnia 2006 r., II AKz 514/06).

Pogląd taki wyraził także Naczelny Sąd Administra-
cyjny w Warszawie, podkreślając, iż „postępowanie są-
dowe powinno się toczyć w atmosferze spokoju, powagi, 
a także szacunku dla urzędu sędziego. Zasady te zosta-
ją przez stronę naruszone w przypadku wniesienia pi-
sma zawierającego szereg sformułowań ubliżających 
sądowi i uwłaczających godności sędziego. Niezado-
wolenie skarżącego z treści orzeczeń skutkować winno 
ich zaskarżaniem i kontrolą w trybie instancyjnym, nie 
uzasadnia zaś ubliżania sądowi” (zob. postanowienie 
z dnia 16 maja 2008 r. I OZ 335/08). 

Nie

Z drugiej strony, dopuszczalność pisemnej obra-
zy sądu wykluczył stanowczo Sąd Apelacyjny w Bia-
łymstoku, uznając, że „wykładnia przepisu art. 49 § 1 
ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych unie-
możliwia sądowi ukaranie w przypadku naruszenia 
jego powagi bądź ubliżenia mu w piśmie. Nie ozna-
cza to jednak, iż nie można w takim przypadku zainicjo-
wać wszczęcia postępowania karnego przeciwko spraw-
cy czynu określonego np. w art. 226 k.k.” (zob. posta-
nowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 
27.02.2002 r., I Acz 170/02)

Powyższy pogląd podzielony został również przez 
Sąd Apelacyjny w Lublinie, zdaniem którego „artykuł 
49 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych 
nie daje podstawy do stosowania przewidzianych w 
nim sankcji za ubliżanie w piśmie sądowi, innemu or-
ganowi państwowemu lub osobom biorącym udział w 
sprawie, bez względu na to, czy owe pismo podlega od-
czytaniu na rozprawie, czy też nie” (zob. postanowie-
nie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20.11.2002 r., 
II AKz 447/02). 
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Stanowisko to podtrzymał Sąd Najwyższy w uchwa-
le z 25.03.2003 r. (I KZP 1/03), jednoznacznie wskazu-
jąc, że „przepis art. 49 § 1 ustawy - Prawo o ustroju są-
dów powszechnych nie ma zastosowania w wypadku 
naruszenia w piśmie powagi czynności sądowych albo 
ubliżenia w piśmie skierowanym do sądu temu orga-
nowi, innemu organowi państwowemu lub osobom bio-
rącym udział w sprawie”

Ten kategoryczny pogląd został również wyrażony 
w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
który stwierdził wprost, że „przepis art. 49 § 1 p.u.s.p. 
nie ma zastosowania w wypadku naruszenia w piśmie 
powagi czynności sądowych albo ubliżenia w piśmie 
skierowanym do sądu temu organowi, innemu organowi 
państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie” 
(zob. postanowienie NSA w Warszawie z dnia 24 paź-
dziernika 2008 r., II FZ 448/08).

Doktryna – trzecia droga?

Jednolitego stanowiska brak również w doktrynie, 
choć ta zdaje się raczej przychylać ku pozytywnej odpo-
wiedzi na pytanie o możliwość „pisemnej obrazy sądu”. 
Warto jednak zauważyć, że doktryna czyni przedmio-
tem swych rozważań jedynie pewną kategorię pism. 
I tak, autorzy Komentarza do Prawa o ustroju sądów po-
wszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, 
pod red. Jacka Gudowskiego (wyd. Lexis Nexis, 2009 r., 
str. 170) autorzy (T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski) 
reprezentują pogląd, w myśl którego „ostatecznie nale-
ży opowiedzieć się za stanowiskiem dopuszczającym 
sankcje w ramach policji sesyjnej także za ubliżenie 
sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom 
biorącym udział w sprawie w formie pisemnej. Doty-
czyć to może w szczególności pism, które podlegają 
odczytaniu podczas rozprawy” (w tym miejscu nasu-
wa się pytanie, co z tymi, które odczytaniu nie podlega-
ją, w sytuacji, gdy przepis prawa pozwala na ich ujaw-
nienie i zaliczenie w poczet materiału dowodowego bez 
odczytywania?). Pogląd ten – ma zdaniem komentato-
rów – oparcie w samej treści art. 49 § 1 u.s.p., który po-
sługuje się ogólną formułą „ubliżenie sądowi, innemu 
organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w 
sprawie”, która nie uściślając, o jaki sposób ubliżenia 
chodzi, obejmuje wszystkie formy (przejawy) tego za-
chowania, a więc także ubliżenie na piśmie (tamże, str. 
170).

Punkt zwrotny 
– inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich

W związku z powyższymi wątpliwościami, dnia 
29.04.2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, którego 
funkcję pełni obecnie prof. Ewa Lipowicz, skierował do 
Izby Karnej Sądu Najwyższego wniosek o rozstrzygnię-
cie, w poszerzonym składzie, następującego zagadnie-
nia prawnego: „Czy art. 49 § 1 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ma 
zastosowanie w wypadku naruszenia w piśmie powa-
gi czynności sądowych albo ubliżenia w piśmie skie-
rowanym do sądu temu organowi, innemu organowi 

państwowemu lub osobom biorącym udział w spra-
wie?” (sygnatura: RPO/644788/10/I/3.5.3 RZ). 

Wskazać należy, że Rzecznik podzielił stanowisko 
Sądu Najwyższego, wyrażone w uchwale z dnia 25 
marca 2003 r. (sygn. I KZP 1/03), opowiadające się za 
wyłączeniem możliwości zastosowania ww. przepisu 
w wypadku naruszenia w piśmie powagi czynności są-
dowych albo ubliżenia w piśmie skierowanym do sądu 
temu organowi, innemu organowi państwowemu lub 
osobom biorącym udział w sprawie. Również zdaniem 
Rzecznika stosowanie kary porządkowej powinno być 
ograniczone do przypadków ubliżenia dokonanego na 
rozprawie sądowej. 

W uzasadnieniu wniosku kierowanego do Sądu Naj-
wyższego Rzecznik odwołał się do fundamentalne-
go w polskim porządku prawnych założenia racjonal-
ności ustawodawcy, podkreślając, że „rezygnację ze 
wskazania pisma jako jednej z form ubliżenia sądo-
wi, uzasadniających nałożenie kary porządkowej, na-
leży traktować nie jako zabieg stylistyczny, ale jako 
świadome wyłączenie pism procesowych z dyspozycji 
art. 49 § 1 u.s.p.”. Za stanowiskiem takim przemawia – 
zdaniem Rzecznika – również rezultat wykładni syste-
mowej (systemowej systematycznej – przyp. AL.) i celo-
wościowej cyt. przepisu. Zauważyć bowiem należy, że 
przepis art. 49 u.s.p. znajduje się w grupie przepisów 
(od art. 48 do 51 u.s.p.) służących zapewnieniu porząd-
ku w czasie posiedzeń sądu, stanowiąc element tzw. 
policji sesyjnej. Przepisy te - z uwagi na swój publicz-
noprawny, ściśle porządkowy (represyjny) charakter o 
uniwersalnym charakterze - obowiązują we wszystkich 
postępowaniach sądowych, przy wykonywaniu wszel-
kich czynności procesowych. 

Komentarz do stanowiska RPO

Oba argumenty przytoczone przez Rzecznika zdają 
się być przekonywające. Odnosząc się do pierwszego z 
nich, tj. funkcjonującego w polskim porządku prawnym 
założenia o racjonalności prawodawcy, przyjąć należy, 
że analizowana ustawa (podobnie jak pozostałe teksty 
prawne polskiego porządku prawnego) jest tworem w 
pełni racjonalnego podmiotu, kierującego się określo-
ną spójną wiedzą i określonymi ocenami, uporządko-
wanymi preferencyjnie1, zmierzającego do ustanowie-
nia w formie tych przepisów zespołu norm mających 
służyć spowodowaniu optymalnego z punktu widzenia 
jego ocen i jego wiedzy stanu społeczeństwa2. Z zało-
żenia o racjonalności językowej prawodawcy, zgodnie 
z którym podstawowym narzędziem komunikacji mię-
dzy prawodawcą (nadawcą) a innymi podmiotami (od-
biorcami) jest posługiwanie się językiem, wyprowadzić 
zaś należy zasadę, w myśl której przy dokonywaniu wy-
kładni pierwotnymi czynnościami interpretacyjnymi są 
czynności wyznaczone przez reguły językowe3. Skoro 
zatem ustawodawca posłużył się w treści przepisu art. 

1.  Zob. Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, 
Warszawa 1980, s. 25.

2.  Zob. S. Wronkowska, Z. Ziemiński, Zarys teorii prawa, Poznań 
2001, s. 162-163. 

3.  Zob. Z. Zieliński, Wykładnia Prawa. Zasady, reguły, wskazówki, 
Warszawa 2002, s. 302.



49 § 1 u.s.p. zwrotem „w razie naruszenia powagi, spo-
koju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenia 
sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom 
biorącym udział w sprawie”, nie wskazując na możli-
wość ubliżenia sądowi na piśmie, to nie sposób przyjąć, 
że intencją ustawodawcy było sankcjonowanie takiego 
właśnie, nieprzewidzianego w tym przepisie zachowa-
nia. Stanowisko takie znajduje nadto oparcie w kontek-
ście językowym interpretowanego zwrotu. Uwzględnia-
jąc kontekst dalszy analizowanego zwrotu, tj. uwzględ-
niający osadzenie przepisu art. 49 §1 u.s.p., w danej jed-
nostce systematyzacyjnej, jaką jest rozdział 6, opatrzo-
ny tytułem „ogólne przepisy o czynnościach sądów”, 
wyeliminować należy takie znaczenie tego zwrotu, 
które pociągałoby za sobą niespójność tego kontekstu. 
Z całą pewnością przyjęcie, że dopuszczalne jest pisem-
ne ubliżenie sądowi, stałoby w sprzeczności z reguła-
mi systematyki, nakazującymi uwzględnienie umiejsco-
wienia interpretowanego zwrotu w danej jednostce sys-
tematyzacyjnej, a w konsekwencji – również oddziały-
wania tytułu jednostki systematyzacyjnej na sens pod-
dawanego wykładni zwrotu.

Odwołując się do drugiego argumentu, tj. celowo-
ściowych dyrektyw interpretacyjnych, uznawanych za 
szczególnego rodzaju dyrektywy funkcjonalne, należy 
wskazać na wartości i cele, jakimi kierował się racjo-
nalny prawodawca w procesie stanowienia prawa - for-
mułowania treści przepisów rozdziału 6 ustawy - Prawo 
o ustroju sądów powszechnych. Jak wskazuje M. Zieliń-
ski, cele prawa, czy cele normy – przepisu prawnego są 
szczególnymi wartościami, które wskazywane bywają 
jako: cele – efekty albo cele ochronne, służące ochronie 

pewnego stanu, cele zasadnicze lub cele instrumental-
ne, cele pozytywne, polegające na osiągnięciu pewne-
go stanu, lub cele negatywne, polegające na dążeniu do 
uniknięcia pewnego stanu rzeczy4. Tak w doktrynie, jak 
i orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyż-
szego słusznie wskazuje się, że ratio legis tych przepi-
sów było zapewnienie porządku w czasie posiedzeń 
sądu, stanowiąc element tzw. policji sesyjnej. Przepi-
sy te - z uwagi na swój publicznoprawny, ściśle porząd-
kowy (represyjny) charakter o uniwersalnym charak-
terze - obowiązują w postępowaniach sądowych, przy 
wykonywaniu wszelkich czynności procesowych. Nad-
to zasadne jest powołanie wyrażonego w orzecznictwie 
przekonania o tym, że „kara jako reakcja sędziowska 
na czyny osób poddanych ocenie sędziów powinna być 
stosowana z umiarem jako konieczność w demokra-
tycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porząd-
ku publicznego, wolności i praw innych osób, bądź dla 
ochrony innych celów społecznych (Art. 31 ust. 2 Konsty-
tucji” (postanowienie Sądu Apelacyjnego z 01.10.2008 
r., II AKz 485/08). 

Rezultat uzyskany w wyniku zastosowania celowo-
ściowych (funkcjonalnych) dyrektyw interpretacyj-
nych stanowi zatem potwierdzenie rezultatu osiągnię-
tego przy użyciu reguł językowych. Mając powyższe na 
uwadze, stwierdzić zatem opowiedzieć się za cytowa-
nym już poglądem Sądu Najwyższego, zgodnie z któ-
rym, „przepis art. 49 § 1 ustawy u.s.p. nie ma zastoso-
wania w wypadku naruszenia w piśmie powagi czyn-
ności sądowych albo ubliżenia w piśmie skierowanym 
do sądu temu organowi, innemu organowi państwowe-
mu lub osobom biorącym udział w sprawie” (uchwała 
z 25.03.2003 r., I KZP 1/03). 

Na marginesie rozważań Rzecznik zauważył nadto, 
że brak możliwości ukarania karą porządkową osoby, 
która narusza powagę sądu lub ubliża sądowi w piśmie 
procesowym lub innym piśmie, które powstało poza 
rozprawą lub nie zostało na niej wykorzystane, nie wy-
klucza pociągnięcia tej osoby do odpowiedzialności 
karnej lub za wykroczenie w wypadku, gdy czyn bę-
dzie zawierał znamiona przestępstwa lub wykroczenia.

Niezależnie od prezentowanego stanowiska w spra-
wie, Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że w sytuacji 
poważnych rozbieżności interpretacyjnych, koniecz-
ne jest, aby Sąd Najwyższy rozstrzygnął w sposób jed-
noznaczny, czy powagę sądu można naruszyć także na 
piśmie. Podkreślił, że jak wskazują kierowane do nie-
go skargi, niektóre sądy nakładają kary porządkowe za 
teksty opublikowane w sieci Internet (zatem nie na sali 
rozpraw), a nawet nie w piśmie skierowanym do sądu. 
W uzasadnieniu podjętej decyzji Rzecznik wskazał, że 
niedopuszczalne jest, aby - w konsekwencji istnieją-
cych wątpliwości - jeden sąd wymierzał karę porządko-
wą przewidzianą w art. 49 §1 u.s.p. w sytuacji ubliże-
nia wymiaru sprawiedliwości na piśmie, inny zaś nie. 

W oczekiwaniu na mające zapaść orzeczenie Sądu 
Najwyższego, pozostaje mieć nadzieję, że rozwieje 
ono wszelkie wątpliwości i uczyni poczynione powy-
żej rozważania interpretacyjne nieaktualnymi.  [  ]

4. Tamże, s. 309. 
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Na zdjęciu od lewej: nadinsp. Wojciech Olbryś  - Komendant  
Wojewódzki Policji, wiceprezes ZPP Ryszard Różycki

Spotkanie kierownictwa policji 
z prawnikami Szczecina

W kolejnym spotkaniu prawników, zorganizowa-
nym na początku czerwca tego roku przez Zarząd Od-
działu Zrzeszenia Prawników Polskich w Szczecinie, 
uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele szczeciń-
skiego kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji. 
Przy dużym zainteresowaniu uczestników, spotkanie 
odbyło się w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgo-
wej w Szczecinie. W swoim wystąpieniu komendant 
zachodniopomorski nadinsp. Wojciech Olbryś podzie-
lił się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami z wizyty  
w amerykańskim stanie Texas, w którym przebywał 
ostatnio z delegacją Komendy Głównej Policji. Do-
wiedzieliśmy się z jego wystąpienia, że funkcjona-
riuszem policji może tam zostać osoba, która złoży 
wniosek i zda egzamin do Akademii Policyjnej. Sama 
płaci za naukę. Gdy po roku nauki zda egzamin, na-
bywa uprawnienia i również sama musi znaleźć  
sobie pracę. W Stanach Zjednoczonych czuwa nad po-
rządkiem prawnym ponad 20 tysięcy różnych forma-
cji policyjnych, pracuje 800 tysięcy policjantów. Nale-
ży ich podzielić na federalnych, stanowych i powia-
towych. Ciekawostką dla nas jest fakt, że policjant 
sam sobie kupuje odpowiednią broń, w zależności od 
tego, jaki model broni mu się podoba. Odnośnie uży-
cia broni komendant Wojciech Olbryś podkreślił, że 
jej użycie ma być skuteczne, bowiem nie oddaje się 
tam strzałów ostrzegawczych. Strzela się dwa razy w 
klatkę piersiową i ewentualnie trzeci raz w głowę. Cie-
kawostką, chyba dla nas wszystkich, jest fakt, co po-
wiedział nasz gość, że za pełnoprawnych policjantów 
traktuje się … konie, które nie są podkuwane. 

E – posterunek

Z kolei informację na temat zasadności prac nad 
wdrożeniem aplikacji komputerowej o nazwie  
„e-posterunek” przedstawił podinsp. Mirosław Okra-
ska - naczelnik Wydziału Dochodzeniowo – Śledcze-
go szczecińskiej Komendy Wojewódzkiej Policji. Na 
początku swojego wystąpienia przypomniał, że po-
stępowanie przygotowawcze to mnóstwo czynności 
dowodowych, które muszą być udokumentowane w 
formie papierowej. Czynności te to nie tylko przesłu-
chania świadków, czy też podejrzanych, ale również 
czynności bardziej techniczne, takie jak: wykazy do-
wodów rzeczowych, spisy i opisy rzeczy, postanowie-
nia w przedmiocie dowodów rzeczowych, pokwito-
wania, przeglądy akt itp. Te czasochłonne czynności 
są najczęściej kontynuacją przeszukania osób, miejsc, 
zatrzymania rzeczy i oględzin. 

Kolejnym elementem obciążającym pracę policjan-
tów są czynności związane z obowiązkiem przeka-
zywania danych do Krajowego Systemu Informa-
cyjnego Policji oraz rejestracją statystyczną. Regula-
cje KSIP narzucają konkretne terminy rejestracyjne 

od chwili zaistnienia zdarzenia uzasadniającego re-
jestrację, aż do zakończenia postępowania przygoto-
wawczego i tak, np.: zatrzymanie osoby to termin 24  
godzin, przedstawienie zarzutów to 3 dni itp. Reje-
stracji podlega większość czynności związanych z 
osobami podejrzanych (przedstawienie zarzutów, za-
bezpieczenie mienia, daktyloskopowanie itp.), przed-
miotami (pojazdy, rzeczy utracone, odzyskane, doku-
mentami). Dane te przy każdej zmianie muszą być na 
bieżąco modyfikowane i uzupełniane. Informacje są 
wprowadzane przez cały okres, tj.: od wszczęcia po-
stępowania do jego zakończenia. Dlatego też w Ko-
mendzie Głównej Policji podjęto prace nad zbudowa-
niem aplikacji komputerowej, która mogłaby ułatwić 
pracę prowadzącym postępowania przygotowawcze 
poprzez automatyczne transferowanie posiadanych 
już danych do nowych dokumentów lub bezpośrednio 
do baz. Budowa aplikacji nosi nazwę „e–posterunek” 
i obecnie jest w fazie zaawansowanego testowania w 
jednostkach Policji. W województwie zachodniopo-
morskim „wzorcową” jednostką jest Komisariat Poli-
cji w Szczecinie – Dąbiu. Policjanci tego komisariatu 
zostali wyposażeni w specjalne zestawy mobilne tzw. 
tablety, których budowa pozwala na ich użytkowanie 
poza jednostką. Głównie chodzi o sporządzanie proto-
kołów oględzin na miejscach zdarzeń. Zestawy są wy-
posażone w drukarki i aparaty cyfrowe. 

Następnie głos zabrał mł. asp. Arkadiusz Bujalski  
z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego wym. Ko-
mendy Policji, który przypomniał, że policjant pionu 
dochodzeniowo – śledczego będący na miejscu prze-
stępstwa lub wykonujący czynności w ramach pro-
wadzonego postępowania przygotowawczego, czy to 
w terenie, czy w jednostce policji wypełnia stosy do-
kumentacji i zmuszony jest przy tym do wielokrotne-
go przepisywania różnych dokumentów, tych samych 
danych, jak np. swoich danych, jednostki Policji, da-
nych osobowych petenta, sygnatury akt itp. Problem 
ten towarzyszy do dnia dzisiejszego wszystkim funk-
cjonariuszom prowadzącym postępowania przygoto-
wawcze oraz postępowania w sprawach o wykrocze-



reklama

nia. Ponadto funkcjonariusze obarczeni są dodatko-
wo, oprócz sporządzanej dokumentacji procesowej, 
sporządzaniem dokumentacji statystycznej. W związ-
ku z powyższym zrodził się pomysł utworzenia apli-
kacji komputerowej, która przyczyniłaby się do wyeli-
minowania wskazanych wyżej problemów, a przede 
wszystkim usprawniłaby pracę dochodzeniowo – 
śledczą. 

Podstawowe więc cele aplikacji to: 
-  skrócenie czasu dokumentowania czynności proce-
sowych i rejestracyjnych dla policjantów prowadzą-
cych czynności dochodzeniowo – śledcze, 

-  możliwość wielokrotnego wykorzystywania tych sa-
mych danych,

-  szybki dostęp do informacji w ramach prowadzo-
nych postępowań, 

-  kompleksowa obsługa zdarzeń poza jednostkami Policji, 
- poprawa jakości wytwarzanych dokumentów, 
-  podniesienie komfortu klientów Policji oraz poli-
cjantów, 

-  nowe możliwości nadzoru nad postępowaniem ze 
strony przełożonych, 

-  dostępność do wszystkich druków procesowych 
oraz nieprocesowych. 

 „E–posterunek” w obecnej wersji jest aplikacją jedno-
stanowiskową, tzn. jest programem, którego należy fi-
zycznie zainstalować wraz z bazą danych oddzielnie 
na każdym komputerze, który będzie wykorzystywa-
ny do pracy z tym programem. Każdy z użytkowni-
ków nadany ma, przez administratora, dostęp do apli-
kacji, który jest zabezpieczony indywidualnym logi-
nem i hasłem dla każdego z użytkowników. 

Podsumowując, wszystkie nowości znajdują swoich 
zwolenników i przeciwników. Aby w pełni opano-
wać obsługę tego programu po prostu należy poświę-
cić sporo czasu, aby dobrze poznać jego możliwości 
i umieć z niego korzystać.

W spotkaniu uczestniczyli również z-ca Prokuratora 
Apelacyjnego Tadeusz Kulikowski oraz prezes Sądu 
Okręgowego Henryk Sobociński.  [  ]

Ryszard Różycki, 
wiceprezes Zarządu Oddziału  

Zrzeszenia Prawników Polskich  
w Szczecinie
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Wśród skojarzeń, jakie budzi lipiec, istnieje 
w Szczecinie, niespotykane gdzie indziej, a związane 
z 5 lipca – dniem, w którym przywódcy mocarstw ob-
radujący w Poczdamie zaakceptowali polskość Szcze-
cina i oddanie go polskim władzom. 

Wiele działań faktycznych poprzedziło te uzgod-
nienia. Już 14 marca 1945 r. decyzją Rządu Tymcza-
sowego Rzeczypospolitej Polskiej większość daw-
nej niemieckiej prowincji Pomorze weszła w skład 
III Okręgu Administracyjnego Pomorze Zachodnie. 
26 kwietnia Szczecin został wyzwolony. W dwa dni 
później przybyła tu ekipa Piotra Zaremby - prezyden-
ta miasta Szczecina, jednakże zmuszona została do 
opuszczenia miasta. 7 maja z Piły do Szczecina prze-
niósł się ppłk Leonard Barkowicz – pełnomocnik rzą-
du RP na okręg Pomorza Zachodniego i znów musiał 
po kilku dniach opuścić je, udając się do Koszalina, 
gdzie przez kilka miesięcy znajdowała się administra-
cja okręgu. 9 czerwca polskie władze ponownie usi-
łują objąć miasto – także bezskutecznie. W Szczeci-
nie w dalszym ciągu działała niemiecka policja i nie-
mieckie sądy. Próby te podejmowano trzykrotnie, jed-
nakże na podstawie zakomunikowanych przez wła-
dze radzieckie decyzji musiano od nich odstąpić. Jak-
kolwiek władze miasta z prezydentem Zarembą po-
zostały, próbując podjąć efektywne administrowanie 
miastem. Jak po czterdziestu latach, na spotkaniu ze 
szczecińskimi sędziami, powie Piotr Zaremba, były to 
kolejne wsadzanie nogi w lekko uchylone przez histo-
rię drzwi.

Szczecin stał się faktyczną stolicą okręgu w mar-
cu 1946 r. Wcześniej, to jest w maju 1945 r., nastąpi-
ła korekta okręgu przez oddzielenie terenów na po-
łudniu wokół Piły i Gorzowa, które weszły w skład 
okręgu (później województwa) poznańskiego. Wy-
zwolone miasto stało się zamkniętym także dla pol-
skiej władzy sądowniczej: 15 maja 1945 r. powołany 
na prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie sędzia Cu-
kierski nie dojechawszy do miasta spod jego rogatek 
i w dniu 5 czerwca otrzymuje nominację na prezesa 
Sądu Okręgowego w Koszalinie. Powołanie sędziego 
Cukierskiego na stanowisko prezesa Sądu Okręgowe-
go w Szczecinie nie oznacza, że taki sąd istniał poza 
papierem, na którym go erygowano. Nie było bowiem 
budynku, nie było zespołu sędziowsko – administra-
cyjnego ani jakiegokolwiek innego. 

Historia szczecińskiego sądownictwa rozpoczy-
na się od przyjazdu do miasta pięciu osób, to jest sę-
dziów Ludwika Gołaszewskiego i Aleksandra Ko-
lińskiego oraz sekretarzy sądowych Czesława Czaj-
kowskiego, Jana Mikołajczyka i Józefa Nowackiego. 
W dniu 10 sierpnia zajmują oni część gmachu obec-
nie należącego do Pomorskiego Uniwersytetu Tech-
nicznego przy al. Piastów przeznaczając go na pierw-

szą siedzibę sądu grodzkiego. Przez spory czas wiele 
z tego, co się będzie działo będzie „pierwsze”. Pierw-
szym kierownikiem Sądu Grodzkiego w Szczecinie 
został sędzia Aleksander Koliński. Pierwsze pismo, ja-
kie wpłynęło do Sądu, było wnioskiem milicji o prze-
prowadzenie oględzin zwłok nieznanego mężczyzny 
znalezionych przy ul. Falkenwaldstrasse 3. Następne-
go dnia sędzia wraz z lekarzem dr. Słomskim doko-
nali tej czynności i przekazali sprawę prokuratorowi 
Sądu Okręgowego w Koszalinie. Były to dni 14 i 15 
sierpnia 1945 r. Pierwsza sprawa karna wpłynęła do 
sądu w dniu 17 sierpnia 1945 r. Stanisław C., zatrud-
niony w administracji służby zdrowia, został oskar-
żony o popełnione wraz z inną osobą czynu grabie-
ży ludności polskiej i niemieckiej. Signum temporis 
Szczecina 1945 roku był strach. Świadkowie oskar-
żenia działając pod wpływem strachu zmienili miej-
sce pobytu i żaden z nich nie stawił się na rozprawę 
wyznaczoną na dzień 31 sierpnia. Sędzia Ludwik  
Gołaszewski, dysponując tym materiałem, jaki mu 
pozostał, a mianowicie wyjaśnieniami oskarżonego, 
u którego znaleziono pochodzące z kradzieży arty-
kuły spożywcze (wyjaśnił, że przyjął je od nieznane-
go wojskowego), uznał go winnym nieumyślnego pa-
serstwa i skazał na jeden miesiąc aresztu. Pierwsza 
sprawa cywilna wpłynęła do sądu 6 września 1945 r. 
Był to pozew o eksmisję z kawiarni Europa (później-
sza Kameralna). W nagłówku pozwu napisane było: 
Roman Łyczywek, adwokat z Poznania. Sędzia Alek-
sander Koliński w dniu 19 września wydał wyrok 
uwzględniający powództwo, a powód Józef Walczak 
w odzyskanym lokalu przez wiele lat prowadził lubia-
ną przez szczecinian restaurację. 

W tym czasie, wzorem lat przedwojennych, funk-
cjonowały sądy grodzkie, okręgowe, apelacyjne i Sąd 
Najwyższy. Przy pionierskim tworzeniu sądów na zie-
miach zachodnich nie przestrzegano ściśle przedwo-
jennych rang nominacyjnych. I tak np. Sąd Grodzki 
w Dębnie utworzył i kierował nim były wiceprezes 
Sądu Apelacyjnego w Lublinie, wówczas 74-letni sę-
dzia Aleksander Kowalski. Pierwszym jednak sądem 
grodzkim powstałym poza Szczecinem był sąd w No-
wogardzie. Jego kierownikiem został sędzia Edward 
Kiedrowski. Niebawem kierownikiem tego sądu zo-
stanie sędzia Jan Pestka, późniejszy wieloletni wizy-
tator sądu wojewódzkiego i znakomity cywilista. Był 
on pierwszym aplikantem sądowym w okręgu, rozpo-
czynając aplikację w dniu 4 czerwca 1946 r. Pierw-
szym Sądem Grodzkim w Stargardzie kierował Bogu-
sław Sozański przybyły z ziemi wołyńskiej i w sądzie 
tym pozostał do końca swego życia. 

Patrząc dziś na ogromny i tętniący życiem Szcze-
cin nie sposób wyobrazić sobie tej garstki sędziów 
i urzędników sądu szczecińskiego, zamieszkujących 

| Marian Szabo, sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie w stanie spoczynku
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secesyjną kamienicę przy ul. Jagiełły wśród morza 
gruzów, w którym nocą rządzili bandyci i szabrowni-
cy. Nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia, dopie-
ro w późniejszym czasie płacono im artykułami spo-
żywczymi. W przydziale czynności mieli po 4-5 odpo-
wiedników dzisiejszych stanowisk.

Objęcie Szczecina przez polskie władze nie stabi-
lizowało sytuacji pod żadnym względem. Jeszcze we 
wrześniu 1945 r. wizytujący okręg szczeciński pre-
zes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Franciszek Bar 
oraz pełniący obowiązki prezesa Sądu Okręgowego 
w Koszalinie sędzia Marian Cukierski zastali w Wo-
linie niemieckiego burmistrza, a w Świnoujściu nie-
mieckiego sędziego, który rozpoznawał sprawy także 
na posiedzeniach wyjazdowych w Wolinie. Jego wła-
dzy podlegały m. in. areszty w Świnoujściu i w Woli-
nie. Nie oznaczało to także wyposażania sądów w od-
powiedni sprzęt, księgi, a nawet papier. Wiele zarzą-
dzeń i orzeczeń napisano na odwrocie kart wcześniej 
zapisanych przez niemeikich urzędników. Sędziowie 
orzekali we wnoszonych do sądu sprawach, nie mając 
pewności czy stosują właściwy system prawa. Prze-
cież dopiero dekret z dnia 13 listopada 1945 r. O zarzą-
dzie Ziem Odzyskanych (Dz. U. nr 51, poz. 295) uregu-
lował tę sytuację stanowiąc w przepisie art. 4: „Na Zie-
mie Odzyskane rozciąga się ustawodawstwo obowią-
zujące na obszarze Sądu Okręgowego w Poznaniu, a w 
zakresie prawa pracy – ustawodawstwo obowiązują-
ce na obszarze górnośląskiej części województwa ślą-
skiego”.

We wrześniu 1945 r. powstaje w Szczecinie Sąd 
Okręgowy. Jego kierownikiem mianowano sędziego 
Ludwika Gołaszewskiego. Szczecińskie sądy otrzy-
mują wówczas siedzibę przy ul. Stoisława. W lipcu 
1949 r. utworzono w Szczecinie Sąd Apelacyjny. Jego 
prezesem został Józef Karasiewicz. W Wydziale I Kar-
nym orzekali wiceprezes M. Poprawski oraz sędzio-
wie S. Grabarski i Z. Chełmiński. W Wydziale II Kar-
nym Rewizyjnym wiceprezes S. Bielecki oraz sędzio-
wie A. Kaliński i W. Mazurkiewicz. W Wydziale Cy-
wilnym orzekali sędziowie S. Ritterman i M. Kenigs-
berg. W 1951 r. miała miejsce reforma administracji 
państwowej i sądownictwa. Zlikwidowane zostały 
sądy apelacyjne. W Szczecinie utworzono Sąd Woje-
wódzki, jego pierwszym prezesem został Józef Kara-
siewicz – poprzednio prezes Sądu Apelacyjnego. Zli-
kwidowano sądy grodzkie w ich miejsce powołano 
sądy powiatowe. W okręgu Sądu Wojewódzkiego w 
Szczecinie funkcjonowały w tym czasie sądy powia-
towe w Choszcznie, Dębnie Lubuskim, Goleniowie, 
Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, 
Myśliborzu, Nowogardzie, Pyrzycach, Stargardzie 
Szczecińskim i dwa sądy w Szczecinie (dla miasta 
idla powiatu). Drugim prezesem sądu wojewódzkiego 

był Stefan Niedźwiecki. W 1953 r. udało mu się pozy-
skać okazały budynek przy ul. Kaszubskiej, do które-
go w lipcu przeniosły się szczecińskie sądy. 

Użyć należy jeszcze trzykrotnie przymiotnika 
„pierwszy”. 

Pierwszym notariuszem polskim na tej ziemi był 
Marian Kwapisiewicz. Urodził się 16 marca 1897 r.  
w Zwoleniu. W 1925 r. ukończył prawo na Uniwer-
sytecie Warszawskim, a po odbyciu aplikacji w 1928 
r. został mianowany podprokuratorem przy Sądzie 
Okręgowym w Radomiu. Od listopada 1929 r. był sę-
dzią grodzkim, a od kwietnia 1933 r. sędzią okręgo-
wym w Radomiu. Od grudnia 1936 r. był notariuszem 
w Kozienicach; stanowisko to objął także po wojnie. 
W dniu 30 września 1945 r. przeniesiono go na stano-
wisko notariusza w Szczecinie, a 31 lipca 1946 r. mia-
nowano go sędzią sądu okręgowego i jednocześnie po-
wierzono wykonywanie funkcji notariusza. Pełnił ją 
aż do przejścia na emeryturę. 

Pierwszym sędzią penitencjarnym w okręgu był 
Paweł Megger. Zanim to nastąpiło został z dniem 21 
lutego 1951 r. przeniesiony z Sądu Grodzkiego w Piotr-
kowie, którego był prezesem na identyczne stanowi-
sko w Sądzie Grodzkim w Gryfinie. Od 1955 r. był sę-
dzią Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie do przejścia 
w stan spoczynku w kwietniu 1970 r.

Pierwszym komornikiem sądowym był Ignacy Da-
wid i w tym charakterze pracował do przejścia na 
emeryturę z końcem lat sześćdziesiątych. Jego syn 
Lech Dawid również był komornikiem, najpierw w 
Goleniowie a następnie w rewirze VIII w Szczecinie.

Pionierską historię szczecińskiego sądownictwa 
tworzyli ludzie. Warto przypomnieć sylwetki niektó-
rych z nich.

Ludwik Gołaszewski, urodzony 28 listopada 
1901 r., pracę w sądownictwie rozpoczął z dniem 24 
września 1924 r. W chwili wybuchu wojny był sędzią 
w Sądzie Okręgowym w Ostrowie Wlkp. Po jej za-
kończeniu na własną prośbę został przeniesiony do 
Szczecina. Był pierwszym prezesem sądu okręgowe-
go, a od 1 stycznia 1951 r. wiceprezesem sądu woje-
wódzkiego. W późniejszym czasie kierował wydzia-
łem ksiąg publicznych. Przez niego zostałem wpro-
wadzony w tajniki ksiąg publicznych i zbioru doku-
mentów. Następnie pracował jako notariusz do chwili 
przejścia na emeryturę w dniu 31 lipca 1971 r.

Aleksander Koliński urodził się 15 stycznia 1905 r. 
w Poznaniu. W 1930 r. ukończył Uniwersytet im. 
A. Mickiewicza i odbył aplikację sądową. Wojna zastała 
do w Sądzie Grodzkim w Katowicach. Po jej zakończe-
niu podjął pracę w Sądzie Grodzkim w Ostrowie Wlkp. 
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W trakcie rozpatrywania wniosku o mianowanie go sę-
dzią sądu okręgowego został przeniesiony na własną 
prośbę do Szczecina, gdzie został pierwszym kierowni-
kiem sądu grodzkiego. Wkrótce mianowano go sędzią 
sądu okręgowego, od 1949 r. zasiadał w składzie pierw-
szego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Nawiasem mó-
wiąc w Wydziale II Karnym Rewizyjnym. Po reformie 
sądownictwa był wiceprezesem sądu wojewódzkiego 
a następnie przewodniczącym Wydziału Cywilnego 
pierwszej i drugiej instancji. 31 marca 1971 r. przeszedł 
w stan spoczynku. Zmarł 7 grudnia 1976 r. Był arcydo-
skonałym cywilistą. Każdy, kto z nim zasiadał w skła-
dzie odwoławczym, czuł się zaszczycony. Imponował 
łatwością rozwiązywania problemów, które mu dopie-
ro co przedstawiono. Zadałem mu wiele pytań i na żad-
ne nie otrzymywałem typowej odpowiedzi. Odpowie-
dzią było pytanie tak sformułowane, że po zastanowie-
niu się odpowiedź pojawiała się sama. Była to najwyż-
sza pod względem prawniczym i pedagogicznym szkoła 
doskonalenia młodej kadry. 

Ludwik Wójtowicz urodził się 19 stycznia 1893 r. 
W 1929 r. rozpoczął aplikację w okręgu Sądu Apela-
cyjnego w Krakowie. Od listopada 1932 r. kierował Są-
dem Grodzkim w Żabnie i zaraz po wojnie przystą-
pił tam do pracy. Od 1 stycznia 1951 r. do 17 czerw-
ca 1954 r. był sędzią i prezesem Sądu Powiatowego w 
Choszcznie, zaś od 18 czerwca 1954 r. do przejścia w 
stan spoczynku z końcem kwietnia 1964 r. – sędzią 
w Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie. Pozostało po 
nim wiele anegdot. Między innymi i ta, że kiedy w są-
dach wpływ stał się nadmierny, wywoływał i prowa-
dził jednocześnie kilka spraw. Był dobrze zorientowa-
ny o co w każdej z nich chodzi, jedynie czasem myli-
ły mu się osoby i kiedyś radcy prawnemu występują-
cemu w sprawie o zapłatę, myśląc, że jest powodem w 
sprawie o rozwód zadał pytanie: kiedy mieliście ostat-
ni stosunek płciowy?

Stefan Ossowicki, urodzony w czerwcu 1915 r., 
studia prawnicze ukończył w Poznaniu 1938 r. i roz-
począł aplikację. Już w dniu 8 lutego 1945 r. zgłosił 
się do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy celem konty-
nuowania aplikacji. Po jej ukończeniu pracował jako 
asesor w Olsztynie a następnie w Sądzie Grodzkim w 
Wałczu gdzie od stycznia 1949 r. był jego kierowni-
kiem. Od 25 kwietnia 1950 r. orzekał w Sądzie Grodz-
kim w Lipianach, a od 10 lipca w Dębnie. W grudniu 
1950 r. został sędzią Sądu Grodzkiego w Myśliborzu 
i jednocześnie powierzono mu obowiązki notariusza. 
W maju 1955 r. został delegowany do Sądu Wojewódz-
kiego w Szczecinie, wkrótce otrzymał tam nominację 
i w tym sądzie orzekał do śmierci w dniu 10 listopa-
da 1971 r.

Jak wspomniano wcześniej, pierwszym aplikan-
tem sądowym na Ziemi Szczecińskiej był Jan Pestka. 
Urodzony 15 grudnia 1914 r. w Brusach k. Chojnic, 

studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim 
ukończył w 1939 r. Wojnę spędził w niewoli w oflagu 
XI Osterode i II C w Dobiegniewie. 4 lipca 1945 r. roz-
począł aplikację w okręgu Sądu Apelacyjnego w To-
runiu, którą od dnia 4 czerwca 1946 r. kontynuował 
w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. W dniu 25 lutego 
1953 r. został mianowany sędzią sądu wojewódzkiego 
w Szczecinie, wkrótce potem sędzią wizytatorem do 
spraw cywilnych i funkcję tę pełnił do czasu przejścia 
w stan spoczynku. Zmarł 5 lipca 1990 r. 

Jednym z pierwszych aplikantów był Leonard 
Braniewicz. Rozpoczął aplikację w dniu 13 stycznia 
1947 r. Od 1 stycznia 1951 r. do przejścia w stan spo-
czynku z dniem 31 grudnia 1980 r. był prezesem Sądu 
Rejonowego w Gryficach. W uznaniu jego niezwykłej 
pracowitości, profesjonalizmu i zaangażowania dość 
wcześnie został mianowany sędzią sądu wojewódz-
kiego, jednakże nie opuścił swego macierzystego sądu 
w Gryficach. Cieszył się ogromną sympatią kolegów, 
szacunkiem przełożonych i mieszkańców powiatu. 
Przyjaciele wspominają m. in. jego znakomite nalew-
ki miodowe. 

Wspomnieć należy Tadeusza Domagałę, urodzo-
nego 10 kwietnia 1907 r., który ukończywszy studia 
w 1931 r. podjął aplikację w apelacji poznańskiej. Po 
jej ukończeniu, do wybuchu wojny pracował jako sę-
dzia grodzki w Tucholi. Internowany w ZSRR pra-
cował m.in. jako górnik w kopalni węgla. Po powro-
cie podjął pracę w Sądzie Grodzkim w Koszalinie, 
a wkrótce potem w Sądzie Grodzkim w Szczecinie. 
Po mianowaniu sędzią sądu wojewódzkiego został 
niebawem przewodniczącym Wydziału Cywilnego. 
W grudniu 1954 r. odszedł do innego zawodu praw-
niczego.

Tadeusz Hofbauer urodził się 14 lipca 1915 r. 
W 1938 r. ukończył prawo na Uniwersytecie im. A. 
Mickiewicza i podjął pracę w innym resorcie. Koniec 
wojny zastał go na robotach przymusowych w Niem-
czech. Po powrocie rozpoczął aplikację w Sądzie 
Okręgowym w Bydgoszczy. Po zdaniu egzaminu sę-
dziowskiego orzekał jako asesor w Sądzie Grodzkim 
w Kamieniu Pomorskim. W marcu 1952 r. został mia-
nowany sędzią sądu wojewódzkiego. Orzekał w Wy-
dziale Cywilnym Odwoławczym. Z dniem 30 kwiet-
nia 1966 r. odszedł do innego zawodu prawniczego.

Sędziowie ci wnosili do wymiaru sprawiedliwości 
wysoki poziom profesjonalizmu, bezstronność i apo-
lityczność, które niezupełnie były na rękę władzy lu-
dowej stawiającej sobie za cele m.in. likwidację okre-
ślonych środowisk i rektorów oraz ochronę interesów 
innych środowisk. Dlatego operowano niskimi płaca-
mi oraz nasycaniem sądownictwa sędziami po kilku-
miesięcznych kursach. Ale to temat na zupełnie inny 
artykuł. [  ]
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W dniach 5-7 maja 2011 roku w Brukseli odbyło się 
wyjazdowe spotkanie Komitetu ds Zagranicznych Kra-
jowej Rady Radców Prawnych z udziałem gości - pani 
mec. Ewy Stompor-Nowickiej - Sekretarz Prezydium 
KRRP oraz pani mec. Anny Tarasiuk - Przewodniczącej 
Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie. 

W trakcie wyjazdu odbyło się szereg spotkań. Naj-
ważniejsze z nich to spotkanie z panem Jerzym Droż-
dżem - ambasadorem RP przy UE. Spotkanie to miało 
na celu nawiązanie współpracy przez KRRP z Rządem 
RP w obszarach będących priorytetami polskiej Prezy-
dencji w UE. W trakcie późniejszego posiedzenia Komi-
tetu zdecydowano o podjęciu działań związanych z po-
lityka Partnerstwa Wschodniego. 

Członkowie Komitetu wzięli udział w jubileuszo-
wym (z okazji 25-lecia Organizacji) Kongresie Stowa-
rzyszenia Prawników Europejskich (AEA-EAL) które 
współorganizowało wraz z OIRP w Szczecinie Semi-
narium Rzym I w październiku 2010 roku. Kongres ten 
był poświęcony zagadnieniom związanym z europej-
skim prawem upadłościowym oraz praktycznym aspek-
tom działania samorządów i firm prawniczych - marke-
tingowi usług prawnych oraz działalności lobbingowej 
prawników. 

W trakcie wizyty w siedzibie CCBE, najwiekszej 
i najbardziej wpływowej organizacji prawniczej w Eu-
ropie, pan Antoine Fobe, jej Dyrektor ds stosunków ze-
wnętrznych przedstawił strukturę Organizacji i jej bie-
żącą działalność. 

Miały także miejsce spotkania z przedstawicielami 
europejskich samorządów prawniczych przy UE - z pa-
nem Thomasem Marx reprezentującym adwokaturę 

niemiecką oraz z panem Julenem Fernandezem Conte 
z adwokatury hiszpańskiej oraz z przedstawicielem Ko-
misji Europejskiej panem Markiem Koską.

W trakcie posiedzenia Komitetu, które miało miejsce 
w dniu 7 maja 2011 roku podsumowano ww. spotka-
nia i podjęto decyzję o zarekomendowaniu Prezydium 
KRRP działań zagranicznych samorządu radców praw-
nych korelujacych z priorytetami polskiej Prezydencji 
w UE dotyczącymi Partnerstwa Wschodniego. Działa-
nia te zostały przez Prezydium KRRP zaakceptowane, 
czego efektem jest rozpoczęcie wdrażania następują-
cych projektów:

udział przedstawicieli 6 krajów członkowskich Part-
nerstwa Wschodniego, tj. Armenii, Azerbejdżanu, Bia-
łorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, w kongresie FBE 
który będzie miał miejsce we Wrocławiu w dniach paź-
dzierniku 2011 roku oraz w Seminarium Prawa Euro-
pejskiego AEA-EAL w Poznaniu w dniach 6-9 paździer-
nika 2011 roku. W związku z ww. projektem OIRP we 
Wrocławiu i Poznaniu podjęły decyzję o zwolnieniu 
przedstawicieli ww. krajów z opłat za uczestnictwo w 
ww. Wydarzeniach; Rada OIRP w Szczecinie podjęła 
uchwałę o udzieleniu wsparcia finansowego projektu w 
kwocie 1300 zł;

program praktyk w kancelariach prawniczych dla 
młodych prawników, aplikantów i studentów prawa z 
krajów członkowskich Partnerstwa Wschodniego;

organizacja w listopadzie 2012 roku konferencji po-
święconej podstawowym wartościom zawodu prawni-
ka, w tym ze szczególnym wskazaniem ochrony nieza-
leżności zawodu z udziałem prawników z państw Part-
nerstwa Wschodniego.  [  ]

W dniach od 3 do 5 czerwca 2011 roku w Międzyz-
drojach odbyła się Konferencja Oddziału Szczecińskie-
go Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Konfe-
rencja zorganizowana przez Zarząd Oddziału w hote-
lu „Wolin” w Międzyzdrojach łączyła wątki szkolenio-
we i wyborcze na kolejną kadencję.

W drugim dniu konferencji licznie uczestniczący w 
niej sędziowie wysłuchali wykładu doktora nauk praw-
nych Agnieszki Choduń z Uniwersytetu Szczecińskiego 
pt. „Język orzeczeń i uzasadnień sądowych”. Wykłady 
tematyczne kontynuowali dr Ewa Kramarz – biegły psy-
chiatra Sądu Okręgowego w Szczecinie, przedstawiając 
wystąpienie „Rozprawa sądowa a osoby z zaburzeniami 
psychicznymi” oraz dr Jerzy Pobocha – także biegły są-
dowy z zakresu psychiatrii, z autorskim wykładem pt. 
„Jak dostrzec błędy w opiniach psychiatrycznych”.

Na zebraniu wyborczym członkowie Oddziału wy-
brali na Prezesa Oddziału sędziego Macieja Strączyń-
skiego. Wiceprezesami zostali wybrani sędzia Woje-

wódzkiego Sądu Administracyjnego Joanna Wojcie-
chowska, sędzia Sądu Rejonowego w Gryficach Rado-
sław Bielecki, sędzia Sądu Rejonowego w Białogardzie 
Anna Kaźmierczak i sędzia Sądu Okręgowego w Szcze-
cinie Izabela Duma. Kontrolerem Oddziału został sę-
dzia Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczeci-
nie Tomasz Banaś. [  ]

Grzegorz Szacoń

Spotkanie Komitetu Do Spraw Zagranicznych 
Krajowej Rady Radców Prawnych w Brukseli

Konferencja Iustitii

| Paweł Szcześniewski, radca prawny
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Doborowy nordic walking 
W dniu 7 maja 2011 r. miłośnicy nordic walkin-

gu spotkali się po raz kolejny, by wspólnie, w dobo-
rowym towarzystwie, oddać się swej pasji w otocze-
niu Jeziora Głębokiego. Niestety nasz przewodnik 
mec. Michał Marszał zaniemógł i jedynie dopingo-
wał naszych sportowców przy ognisku przygotowa-
nym przez organizatorki. Wśród stałego grona „kij-
karzy” znaleźli się nowicjusze, którym mec. Ilona  
Zielińska udzieliła stosownych wskazówek i pokaza-
ła „na sucho” co i jak. Wyedukowana grupa ruszy-
ła więc w ostępy leśne, a organizatorki wraz z mec.  
Michałem Marszałem zajęły się rozniecaniem ogni-
ska. Po około półtorej godziny nasi sportowcy powró-
cili – nie obyło się tym razem bez kontuzji. Mec Grze-
gorz Dutkiewicz po raz kolejny skręcił kostkę (uznał, 
że ta dziedzina sportu chyba go nie lubi), inni uczest-
nicy na szczęście ukończyli marsz jedynie z pęche-
rzami. Wszyscy ochoczo przystąpili do konsumpcji 
kiełbasek i ogóreczków małosolnych i „we własnym 
sosie” prowadzili dyskusje na tematy różniste i cie-
kawe. Całe spotkanie trwało około 6 godzin i gdy-
by nie obowiązki domowe (w szczególności żeńskiej 
części grupy) – zapewne potrwałoby dłużej. Tym bar-
dziej, że pogoda dopisała. 

Mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy się ponow-
nie – może tym razem na wycieczce rowerowej?

    Klub Adwokata
adw. Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz

adw. Hanna Łyczywek-Falkowska

Piąty piłkarski Turniej o Puchar Zrzeszenia 
Prawników Polskich w Szczecinie odbył się w dniu 
14 maja 2011 r. Jak co roku rozgrywki miały miej-
sce w hali sportowej przy ul. Ku Słońcu (obiekt Ze-
społu Szkół Salezjańskich). W tegorocznej imprezie 
wzięło udział osiem zespołów, które rozlosowano do 
dwóch grup. W pierwszej o awans do dalszego etapu 
rozgrywek walczyły ekipy: gospodarze Zrzeszenie 
Prawników Polskich w Szczecinie, Notariusze, Rad-
cowie Prawni z Gorzowa Wielkopolskiego oraz Sę-
dziowie. W drugiej grupie znalazły się drużyny: bro-
niących tytułu mistrzowskiego Adwokatów, Radców 
Prawnych ze Szczecina, Komorników oraz Aplikan-
tów (wspólna ekipa Aplikantów Adwokackich i Rad-
cowskich).

W grupie pierwszej, na otwarcie turnieju, spo-
tkały się ekipy Zrzeszenia Prawników Polskich oraz 
Notariuszy. Mecz zakończył się sprawiedliwym re-
misem 1:1. W drugim meczu grupowym gorzowscy 
Radcowie Prawni przegrali z Sędziami 2:4. Następ-
nie gracze Zrzeszenia pokonali Sędziów 2:1, nato-
miast Notariusze wygrali z ekipą z Gorzowa aż 4:1. 
W ostatniej kolejce spotkań grupowych gospodarze 
pokonali Radców Prawnych 3:0, a wygrana Notariu-
szy z Sędziami 2:1 przesądziła o awansie Notariu-
szy z pierwszego miejsca w tabeli. Drugim półfinali-
stą została drużyna Zrzeszenia Prawników Polskich.

V Piłkarski Turniej o Puchar 
Zrzeszenia Prawników Polskich 
w Szczecinie

Był taki czas, nie całkiem jeszcze odległy, gdy 
rok w rok wiosną, na trawiastych boiskach, orga-
nizowane były turnieje piłkarskie korporacji praw-
niczych, które zawsze ściągały liczne grono tak ko-
piących piłkę, jak i kibiców, bo to i pogoda z regu-
ły dopisywała, a i atrakcji zwykle nie brakowało. 
Później, mniejsza o to z jakich przyczyn, prawni-
cy futboliści przenieśli się do hal i dopiero niedaw-
no zrodził się pomysł reaktywowania tych wiosen-
nych zmagań. Za organizację wzięli się sędziowie 
i kuratorzy sądowi, a niezbędnego wsparcia udzie-
lił im prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie Hen-
ryk Sobociński.

W słoneczny dzień 11 czerwca prawnicze eki-
py gościły na obiekcie „Arkonii” Szczecin, gdzie 
przygotowano dwa boiska oraz zaplecze gastrono-
miczne. Ponieważ chęć zagrania w turnieju zgłosi-
ło ostatecznie sześć ekip, organizatorzy postanowi-
li rozegrać turniej systemem każdy z każdym, dzię-
ki czemu każdy mógł do woli wypocić się na bo-
isku, bowiem do rozegrania było pięć meczów. Od 
początku ostre tempo narzucili Notariusze i Adwo-
kaci, którzy odprawili rywali w dwóch pierwszych 
meczach i zanosiło się, że między sobą rozstrzygną 
kwestię pierwszego miejsca. Tymczasem w kolej-
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W drugiej grupie Adwokaci wygrali ze szczecińskim 
Radcami Prawnymi 3:0, natomiast Komornicy bezbramko-
wo zremisowali z Aplikantami. Kolejna kolejka spotkań to 
zwycięstwo Adwokatów nad Aplikantami 4:1 oraz Komor-
ników nad Radcami Prawnymi 2:0. Następnie drużyny Ad-
wokatów i Komorników bezbramkowym remisem przy-
pieczętowały swój awans do półfinału rozgrywek. Ostatnie 
spotkanie było z kolei jednostronne. Radcowie Prawni ze 
Szczecina rozgromili Aplikantów aż 8:0. Warto zauważyć, 
iż debiutujący w rozgrywkach Komornicy nie tylko awan-
sowali do półfinału, ale również nie stracili żadnej bramki 
w meczach grupowych.

Pierwsze spotkanie półfinałowe było bardzo wyrówna-
ne i rozstrzygnęło się dopiero w rzutach karnych. Lepszą 
skuteczność wykazali Notariusze pokonując Komorników 
4:3. Drugi półfinał to rewanż za ubiegłoroczny finał. Rów-
nież i tym razem lepsi okazali się Adwokaci wygrywając 
mecz ze Zrzeszeniem Prawników Polskich 3:1. W meczu 
o trzecie miejsce żaden z zespołów nie zdobył gola w regu-
laminowym czasie gry, ale karne lepiej wykonywała ekipa 

Zrzeszenia pokonując Komorników 3:2. W emocjonującym 
finale mogliśmy zobaczyć dużo bramek. Zarówno Adwoka-
ci jak i Notariusze strzelili po trzy gole, a zatem po raz ko-
lejny w tegorocznym turnieju o zwycięstwie miały zadecy-
dować karne. Lepiej wykonywali je Adwokaci, broniąc tym 
samym tytułu zdobytego przed rokiem.

Po ostatnim gwizdku sędziego przyszedł czas na cere-
monię wręczenia pucharów oraz nagród indywidualnych, 
które przyznał Marcin Szewczyk, piłkarski sędzia prowa-
dzący całe zawody. Puchar za pierwsze miejsce otrzyma-
li Adwokaci. Drugie miejsce przypadło ekipie Notariuszy, 
a reprezentujący ten zespół Piotr Dąbrowski i Rufus Frąc-
kowiak otrzymali nagrody indywidualne, odpowiednio dla 
najlepszego zawodnika i bramkarza turnieju. Natomiast 
trzecie miejsce zdobyli gospodarze Zrzeszenie Prawni-
ków Polskich w Szczecinie. Na koniec należy podziękować 
wszystkim kibicom za przybycie oraz wsparcie dla swoich 
drużyn i już dziś zaprosić na przyszłoroczny turniej. [  ]

Krzysztof Kapelczak, 
Zrzeszenie Prawników Polskich w Szczecinie

V Piłkarski Turniej o Puchar 
Zrzeszenia Prawników Polskich 
w Szczecinie

nych meczach rejenci nie zwalniali tempa, za to zieloni 
niespodziewanie aczkolwiek zasłużenie ulegli ambitnie 
grającym Prokuratorom i drużynie Zrzeszenia Praw-
ników Polskich, co jak się okazało, miało decydujący 
wpływ na losy turnieju. 

Do wyżej wymienionych drużyn próbowali dołączyć 
również Kuratorzy i Asystenci Sędziów, ale porażki z 
Adwokatami i Prokuratorami spowodowały, że mogli 
myśleć co najwyżej o zajęciu piątego miejsca. 

Okazało się, że organizatorzy byli bardzo gościnni, 
skoro Sędziowie, mimo walki i wielu okazji do zdoby-
cia bramek w każdym meczu, przegrali wszystkie swo-
je spotkania. Przed ostatnią kolejką wiadomo było, że 
niepokonani Notariusze turniej wygrają, drużyny sądo-
we zajmą dwie ostatnie pozycje, natomiast z rywaliza-
cji o miejsca 2 – 4 zwycięsko wyszło ZPP, które przy 
równiej ilości punktów z drużynami czerwonych i zie-
lonych mogło pochwalić się tym, że obie te ekipy ogra-
ło. Trzecie miejsce przypadło Prokuratorom, zaś Ad-
wokaci, którzy tak świetnie zaczęli, skończyli poza po-
dium i nie zmieniło tego nawet pokonanie Notariuszy w 
ostatnim meczu turnieju.

Następnie zmęczeni, ale zadowoleni z możliwości 
czynnego wypoczynku uczestnicy turnieju wraz z licz-
ną publicznością (nie zabrakło licznego grona pociech 

kibicujących swoim tatusiom) udali się na wręczenie 
nagród i część kulinarną, gdzie można było skosztować 
dań z grilla i zaspokoić pragnienie. Najlepszym zawod-
nikiem turnieju wybrano Piotra Dąbrowskiego ze zwy-
cięskiej ekipy, na pocieszenie Adwokatom ich zawod-
nik apl. adw. Radosław Flasza został królem strzelców 
turnieju, zaś najlepszym bramkarzem obwołano Jaku-
ba Goleniowskiego z drużyny Kuratorów i Asystentów 
Sędziów.

W związku z zakończeniem kadencji przez Pre-
zesa Sądu Okręgowego przez SSO Henryka Sobociń-
skiego uczestnicy podziękowali mu za wsparcie, jakie-
go udzielał w trakcie swojej kadencji wielu sportowym 
ideom realizowanym w naszym środowisku, a miłym 
akcentem było wręczenie mu upominków przez biorą-
ce udział w turnieju drużyny. 

Już na miejscu wielu wyrażało gotowość powrotu do 
dawnej tradycji corocznego rozgrywania podobnych 
imprez, pojawiły się też deklaracje wsparcia takiej idei 
ze strony władz kilku korporacji, więc jest nadzieja, że 
temat nie upadnie i ci, którym występ w turnieju nie 
wyszedł, będą mieli okazję do rewanżu. [  ]

    
Radosław Bielecki, 

sędzia Sądu Rejonowego w Gryficach 

Turniej o Puchar Prezesa Sądu  Okręgowego
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W dniu 3 grudnia 2011 r. odbędą się obchody 60 – le-

cia Szczecińskiej Izby Adwokackiej. W ramach obcho-
dów zaplanowano zorganizowanie I Ogólnopolskie-
go Forum Aplikantów Adwokackich, w którym udział 
wezmą aplikanci wszystkich izb adwokackich w Pol-
sce. Ideą jest stworzenie forum wymiany poglądów na 
temat aktualnego modelu kształcenia aplikantów ad-
wokackich, koncepcji jego zmian, wyzwań, jakie stoją 
przed współczesną adwokaturą, ale także zaprezento-
wanie nas – aplikantów poprzez odpowiedzenie na py-
tanie, jacy jesteśmy, jak wyobrażamy sobie nasze miej-
sce w adwokaturze w dobie rosnącej konkurencji na 
rynku usług prawniczych oraz otwarcia granic. Obec-
nie jest rozważana organizacja trzech paneli dyskusyj-
nych, wystawy, nakręcenie filmu. Każda forma ekspre-

sji, która pozwala na godne zaprezentowanie aplikan-
tów naszej izby, jest dopuszczalna. 

Jeżeli macie pomysły, jak można uświetnić część ob-
chodów poświęconą sprawom aplikanckim, zgłaszajcie 
się do:
apl. adw. Joanna Arendt (joanna_arendt@o2.pl), 
apl. adw. Monika Budynkiewicz (monikabudynkiewicz@op.pl), 
apl. adw. Magdalena Pomianowska 
(magdalenapomianowska@gmail.com), 
apl. adw. Anna Stankiewicz (annstocz@interia.pl).

Każdy pomysł, czy sugestia z Waszej strony jest 
cenna! 

Nie pozwólmy, by te obchody powieliły schemat, mi-
nęły niezauważone!

W dniach 10 – 12 czerwca 2011 r. odbył się w Bar-
linku Tenisowy Turniej Adwokatów i Aplikantów Ad-
wokackich. Rozgrywki były prowadzone na dwóch po-
ziomach: podstawowym i zaawansowanym. Mecze sę-
dziował instruktor tenisa ziemnego, student III roku pra-
wa Uniwersytetu Szczecińskiego Paweł Bilicki. Po zacie-
kłej walce na korcie zdobywcą nagrody głównej – rakie-
ty tenisowej firmy Babolat został apl. adw. Łukasz Maj-
da. Rozgromił z wdziękiem wszystkich uczestników roz-
grywek. Brawo!!!

Na poziomie podstawowym zwyciężczynią została 
apl. adw. Magdalena Biaduń, która otrzymała w nagrodę 
plecak tenisowy firmy Babolat. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Za wsparcie przedsięwzięcia szczególne podzię-

kowania należą się dziekanowi Okręgowej Rady  

Adwokackiej w Szczecinie adw. Markowi Mikołaj-
czykowi. 

apl. adw. Magdalena Pomianowska

W dniach 18 i 19 czerwca 2011 r. w siedzibie Okrę-
gowej Rady Adwokackiej w Łodzi odbył się konkurs 
krasomówczy aplikantów adwokackich izb: szczeciń-
skiej, poznańskiej oraz łódzkiej, którzy w eliminacjach 
w swoich ośrodkach zajęli pierwsze i drugie miejsce. 
W zmaganiach konkursowych Szczecińską Izbę Ad-
wokacką reprezentowali aplikanci adwokaccy II roku: 
Radosław Flasza oraz Łukasz Łowkiet. Po wysłucha-
niu wszystkich uczestników członkowie Komisji, któ-
rą tworzyli: adw. Krystyna Skolecka-Kona, adw. Kry-
styna Kotkowska, adw. Bartosz Tiutiunik oraz adw. 
Elżbieta Zaniemojska-Krześniowska, jednogłośnie wy-
brali zwycięzcę konkursu, którym okazał się nasz ko-
lega Radosław Flasza, występujący w konkursie w ka-
zusie cywilnym, w imieniu pozwanej agencji turystycz-
nej. Zwycięzca konkursu trafnie rozprawił się z argu-
mentami pozwu. Jego wypowiedź była swobodna, czy-
telna w odbiorze, przekonująca oraz bogata w środki 
stylistyczne. Także Łukasz Łowkiet, reprezentujący w 
kazusie karnym oskarżyciela posiłkowego, wyczuciem 
oraz delikatnością w ujęciu tematu (kazus dotyczył wy-
padku drogowego, w którym zginął noworodek), zdobył 

uznanie Komisji i zajął w konkursie trzecie miejsce. Ko-
misja określiła jego wystąpienie jako baśniowe, z uwagi 
na cytowane wiersze Adama Asnyka.

Kolegom gratulujemy sukcesów i trzymamy kciuki za 
apl. adw. Radosława Flaszę, który w styczniu 2012 r. wy-
stąpi w Ogólnopolskim Finale Konkursu.

Za opiekę i wsparcie aplikantów szczególne podzię-
kowania należą się adw. Elżbiecie Zaniemojskiej–Krze-
śniowskiej.

apl. adw. Magdalena Pomianowska

Obchody 60 – lecia Szczecińskiej Izby Adwokackiej 
- dla aplikantów o aplikantach!

Tenisowy Turniej Adwokatów i Aplikantów 
Adwokackich  - Barlinek 2011

Konkurs Krasomówczy w siedzibie 
ORA w Łodzi – mamy zwycięzców!
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Aplikant z pasją

Redagowanie rubryki: 
aplikantka adwokacka Magdalena Pomianowska 

w czarno-białe gra

Magdalena Pomianowska: Jesteś fotografem samoukiem?

Tomasz Pasula: W zasadzie tak. Swoją wiedzę czerpię z 
fachowej literatury i czasopism fotograficznych. Fotogra-
fią zainteresował mnie mój dziadek, który był w rodzinie 
odpowiedzialny za dokumentowanie jej losów. Dopiero po 
trzecim roku studiów, podczas wyjazdu do Chorwacji za-
chłysnąłem się fotografią. Były za to głównie odpowiedzial-
ne fenomenalne krajobrazy tego kraju. Wtedy zaczęła się 
moja przygoda z aparatem. Fotografia stała się wówczas 
dla mnie odskocznią, aparat nieodłącznym towarzyszem 
każdego wyjścia z domu. W liceum miałem też etap fascy-
nacji obrazem ruchomym. Kręciłem filmy, etiudy krótko-
metrażowe, organizowałem ich pokazy. Obecnie zajmuję 
się głownie fotografią podróżniczą, reporterską – tradycyj-
ną i cyfrową. Moje dotychczasowe prace można obejrzeć 
na stronie - www.tomaszpasula.carbonmade.com

M.P.: Gdzie szukasz inspiracji?

T.P.: Wszędzie, nie muszę wyjeżdżać ze Szczecina, choć 
większość dotychczas zrobionych przeze mnie fotografii 
obrazuje zagraniczne kraje i ich mieszkańców. Miejsca, 
które mnie zachwyciły to wyspy na Kole Podbiegunowym 
na Morzu Norweskim - Lofoty. Strzeliste góry wynurzające 
się z tafli wody, stojące na palach rybackie rorbuery, czyste 
powietrze, daleko od cywilizacji - to jest to, co lubię. Choć 
dla kontrastu moim numerem 2 jest Kair – miasto niedo-
kończonych budowli, upału, brudu, pozornej anarchii, lecz 
w chaosie tego miasta jest coś ujmującego.

M.P.: Jakie trudności napotkałeś fotografując za granicą?

T.P.: W Goteborgu nauczyłem się nie robić zdjęć z ukrycia. 
Na targu na obrzeżach miasta miała miejsce nieprzyjemna 
sytuacja, gdy po kilku spontanicznie wykonanych z ukry-
cia zdjęciach, dwóch młodych mężczyzn o orientalnych ry-
sach twarzy wzięło mnie na bok i pokazując na noże ukry-
te za pazuchą kurtki, delikatnie to ujmując, „dali mi do zro-
zumienia, że w tym miejscu czas fotografowania dobiegł 
końca”. Od tamtej pory przeważnie pytam o zgodę bądź 
w „trudniejszych” sytuacjach korzystam z teleobiektywu. 

Najwdzięczniejszymi obiektami foto-
grafii byli pasterze zamieszkujący w Gó-
rach Przeklętych na pograniczu Koso-
wa i Albanii, pozwolili abym nie odstę-
pował ich na krok i za pomocą aparatu 
dokumentował ich codzienne życie. Na-
tomiast w południowym Egipcie zarów-
no dorośli jak i dzieci chętnie przyjmo-
wali wynagradzanie za pozowanie do 
zdjęć pod postacią kolorowych kredek 
i długopisów.

M.P.: Twoi mistrzowie…?

T.P.: James Nachtwey – fotograf wojenny oraz Ansel 
Adams – fotograf pejzażu. 

M.P.: Co jest ważne w trakcie pracy?

T.P.: Umiejętność obserwa-
cji otoczenia, refleks i sprzęt 
– i to dokładnie w tej kolej-
ności. Samo kupno aparatu 
nie czyni cię jeszcze fotogra-
fem, jesteś wówczas tylko po-
siadaczem aparatu. Zmysł ob-
serwacji i refleks można w 
sobie rozwinąć poprzez pra-
cę za obiektywem. Ponad-
to, fotograf powinien cecho-
wać się konsekwencją w na-
bieraniu doświadczenia oraz 
dążeniem do wypracowaniu  
własnego stylu fotografii. Dla 
początkujących kupowanie 
bardzo drogiego sprzętu nie 
ma sensu. Najpierw trzeba po-
stawić na rozwijanie wyobraź-
ni, pokonywanie granic sprzę-
towych poprzez kreatywne 
myślenie. Tylko w ten spo-
sób można zdobywać kolej-
ne etapy w rozwoju warszta-
tu fotografa, według znanego  
w świecie fotografii przysło-
wia: „Amator martwi się o sprzęt, profesjonalista o pienią-
dze, a mistrz tylko i wyłącznie o światło”. Osobiście jestem 
dalej w fazie zamartwiania się o sprzęt, ale bardzo chciał-
bym w przyszłości martwić się tylko o światło. [  ]

Reprezentując interesy aplikantów adwokackich 
i całego środowiska prawniczego SAARP uczestniczy 
w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrze-
nia projektu ustawy o licencjach prawniczych i świad-
czeniu usług prawniczych oraz projektu ustawy o pań-
stwowych egzaminach prawniczych podkomisji Komi-
sji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej. W pracach podkomisji do tej pory 
uczestniczyło czterech aplikantów adwokackich: Miko-
łaj Kołecki, Bartłomiej Mużyło, Mariusz Zasławski oraz 
Radosław Flasza. Aplikanci aktywnie dowodzą, że pro-

ponowane regulacje są fatalnym rozwiązaniem praw-
nym, wywodzącym się z nieprawdziwej tezy o braku 
dostępności do usług prawniczych oraz o ograniczo-
nym dostępie do zawodów adwokata i radcy prawnego.  
Członkowie Stowarzyszenia planują przeprowadzenie 
w naszej izbie panelowej dyskusji o projektach powyż-
szych ustaw, a także złożenie na ręce przewodniczą-
cego Podkomisji listu negującego oba te akty prawne,  
podpisanego przez członków Stowarzyszenia z pozosta-
łych Izb.

apl. adw. Radosław Flasza

Informacje Stowarzyszenia Aplikantów Adwokackich Rzeczypospolitej Polskiej

z apl. radcowskim Tomaszem Pasulą 
rozmawia Magdalena Pomianowska
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W dniach od 3 do 5 czerwca 2011r. odbył się wy-
jazd integracyjny do Pobierowa aplikantów radcow-
skich pierwszego i drugiego roku. 

Humory i pogoda dopisały, zaś rozgorzałe już w au-
tobusie dyskusje na tematy prawnicze i nie tylko były 
prowadzone do białego rana. 

Dogodna lokalizacja ośrodka Wypoczynkowo - 
Leczniczego „Damian” położonego blisko plaży i na 
skraju lasku, smakowite potrawy z grilla oraz kąpiel o 
zachodzie słońca (męskiej części uczestników, wspie-
ranych gorącym dopingiem ze strony aplikantek) po-
zwoliły szybko zapomnieć o zmęczeniu po tygodniu 
pracy. Cel wyjazdu - integracja aplikantów - został 
osiągnięty szybko już pierwszego wieczoru. Drugiego 
dnia asumpt do dyskusji dali członkowie OIRP, któ-
rzy podzielili się z aplikantami swoim doświadcze-
niem oraz refleksjami na temat wykonywania zawo-
du radcy prawnego.

Jednym zdaniem: zabawa była przednia, nastawie-
nie aplikantów entuzjastyczne, zaś po takim wyjeź-
dzie można było z nową energią wrócić do całotygo-

dniowych obowiązków. Nie dziwi zatem konstatacja 
uczestników wyjazdu integracyjnego, iż podobną im-
prezę należy szybko powtórzyć.

Za organizacje tego udanego wyjazdy duże podzię-
kowania należą się staroście pierwszego roku aplika-
cji radcowskiej - Adamowi Jędrzejewskiemu.

apl. radcowska Anna Moczulska

W dniach 13-15 maja w Kielcach odbyły się III 
Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Ha-
lową Piłkę Nożną organizowane przez Okręgową Izbę 
Radców Prawnych w Kielcach we współpracy z Krajo-
wą Radą Radców Prawnych w Warszawie. Mecze to-
czyły się na terenie nowoczesnego kompleksu sporto-
wego w podkieleckim Zagnańsku. Po raz pierwszy w 
gronie uczestników znalazła się drużyna reprezentu-
jąca Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie.

Zmagania sportowe poprzedziła uroczysta ko-
lacja, połączona z losowaniem grup pierwszej fazy 
rozrywek. Zespół ze Szczecina trafił do najsilniej-
szej grupy, w zgodnej opinii uczestników uważanej 
za „grupę śmierci” z mistrzem zeszłorocznych roz-
grywek, Katowicami, wicemistrzem z Krakowa oraz 
nieobliczalnym Toruniem, również debiutantem w 
mistrzostwach. Pojedynki były wyrównane i zażar-
te. Na parkiecie nie brakowało ostrych starć oraz sę-
dziowskich kontrowersji. Ostatecznie w całym tur-
nieju najlepsza okazała się drużyna reprezentująca 
OIRP w Bydgoszczy, która w finale pokonała OIRP 
Warszawa 3:1. 

Cały turniej uznać należy za bardzo udany, dlatego też 
wszyscy z niecierpliwością i chęcią sportowego rewanżu 
czekają już na IV edycję, która odbędzie się za niecały rok 
ponownie w Kielcach. Do zobaczenia na boisku!

apl. radcowski Albert Kuźmiński

Wyjazd integracyjny aplikantów radcowskich 
– Pobierowo 2011

III Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Radców Prawnych w halowej piłce nożnej
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Kataryrzyna Koś: Co robi Pan w Polsce?
Alejandro Sambrizzi: Przyleciałem do Europy na kil-

ka miesięcy, aby trochę pozwiedzać i mieć czas na pisa-
nie książki, ponieważ jednocześnie zajmuję się pisaniem 
historycznych książek o Argentynie. 

K.K.: Przejdźmy teraz do pytań dotyczących tego 
jak wygląda adwokatura, system szkolenia i studia 
prawnicze w Argentynie. Może nam pan coś na ten te-
mat powiedzieć?

A.S.: Studia prawnicze w Argentynie trwają około 
4,5 roku, jednak możliwe jest ukończenie studiów nawet 
w ciągu 3 lat. Mamy uniwersytety publiczne i prywat-
ne, które różnią się nieco systemem nauki. Podstawowa 
różnica to brak obowiązkowych praktyk w kancelariach 
czy sądach. Uniwersytety prywatne w ogóle nie wyma-
gają odbycia takich praktyk, jednakże prowadzą zajęcia 
praktyczne, np. symulacje rozpraw sądowych. Natomiast 
publiczne uniwersytety wymagają praktyk, w związku z 
czym uczelnie współpracują z kancelariami w celu kon-
troli, jak taka praktyka przebiega. Nadto plan studiów jest 
tak ułożony, że daje możliwość pracy w kancelariach czy 
w sądzie przez cały okres studiów. Muszę tu zwrócić uwa-
gę na problem, z jakim się borykamy, a mianowicie brak 
wystarczającej praktyki w czasie nauki na uniwersyte-
cie. Nacisk położony jest na wiedzę teoretyczną, co po-
woduje, że młody człowiek kończy studia, uzyskuje dy-
plom i może już samodzielnie świadczyć usługi prawni-
cze. Często jednak zdarza się, że nie ma wystarczające-
go doświadczenia, czego konsekwencją jest niski poziom 
świadczonej pomocy prawnej. Jest to ogromny problem, z 
którym odpowiednie organy w państwie nieudolnie pró-
bują sobie poradzić. 

K.K.: Czy jest dużo adwokatów w Argentynie?
A.S.: Zacznę od tego, że w Argentynie kierunki hu-

manistyczne cieszą się wielką popularności, dlatego jest 
bardzo dużo prawników. Stosunkowo łatwo jest otwo-
rzyć własną kancelarię. Jeszcze kilka lat temu powstawa-
ły duże korporacje, największa zatrudniała nawet do 500 
adwokatów, natomiast obecnie więcej jest mniejszych 
firm składających się z kilku prawników. Jednakże z każ-

dym rokiem jest coraz trudniej na ryn-
ku. Wielu młodych ludzi kończy stu-
dia prawnicze, ale nie wykonuje tego 
zawodu, tylko prowadzi własną dzia-
łalność niezwiązaną z prawem. W Ar-
gentynie powtarza się nawet takie zda-
nie: „Będziesz tym, kim jest Ci pisane 
być albo będziesz prawnikiem”.

K.K.: Jak jest zorganizowana adwo-
katura w Argentynie?

A.S.: Będę mówił na przykładzie 
Buenos Aires. W 1914 roku powsta-
ła nieobowiązkowa organizacja zrze-
szająca prawników. Za członkostwo 
pobierana była rocznie odpowiednia 
suma na jej utrzymanie. Miała ona 
dość silną pozycję. Natomiast od 1995 
roku, kiedy powstała obowiązkowa or-
ganizacja – Izba zrzeszająca wszyst-
kich prawników w okręgu, za których członkostwo tak-
że trzeba płacić, nieobowiązkowe zrzeszenia straciły na 
znaczeniu. Trudno powiedzieć, jaka jest liczba adwoka-
tów. Mogę spróbować podać przybliżoną liczbę, np. w ze-
szłym roku w okręgu aglomeracji Buenos Aires w wybo-
rach do organów Izby brało udział 15.000 adwokatów. Ta 
liczba jest jednak tylko orientacyjna, gdyż jest wiele osób, 
które rezygnują z płacenia składek, bo np. decydują się na 
założenie rodziny i automatycznie brak opłacania skła-
dek uniemożliwia świadczenie usług prawniczych. 

K.K.: I pytanie na koniec, jak długo rozpoznawane są 
sprawy w Sądzie?

A.S.: W tym zakresie nie możemy być zbyt dumni, po-
nieważ zdarza się, że sprawy trwają nawet do 5 lat. 

Za pomoc przy organizacji spotkania podziękowania 
należą się adw. Maciejowi Krzyżanowskiemu.

apl. adw. Katarzyna Koś, 
apl. adw. Magdalena Pomianowska

Wieczorem 20 maja 2011 r., siedząc w wygodnych fote-
lach w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej, udaliśmy 
się w podróż do Francji, która zachwyciła nas dwoma filma-
mi – „Prorok” („Un Prophete”) oraz „Miłość na żądanie” („Jeux 
d’enfants”).  Pierwszy z filmów – w reżyserii Jacquesa Audiar-
da, zdobywcy Złotej Palmy w 2009 r., przeniósł nas w surowy 
świat życia młodego chłopaka walczącego o przeżycie w re-
aliach francuskiego więzienia. Staliśmy się świadkami walki z 
samym sobą, a raczej tego, do czego jest zdolny człowiek, kie-
dy zagrożone jest jego własne życie. Obserwowaliśmy proces 
przemiany głównego bohatera, który coraz bardziej zdając so-
bie sprawę z własnej siły i pozycji, jest w stanie zrobić wszyst-
ko by sięgnąć po władzę… Drugi z filmów pozwolił nam prze-
nieść się w świat magii. Nakręcony w bajkowym stylu „Ame-
lii” opowiada urzekającą historię dwójki przyjaciół, którzy 
przez całe życie w sposób zuchwały i szalony sprawdzają swo-
ją odwagę. Fantastyczna gra aktorska głównych bohaterów 
przykuła uwagę nawet największych realistów. 

Miesiąc później, w dniu 17 czerwca 2011 r. obejrzeliśmy 
dwa filmy produkcji irlandzkiej i brytyjskiej. „Porachun-
ki” w reż. Guy’a Ritchie’go – czarną komedię gangster-
ską, która już zyskała miano kultowej oraz „Once” w reż. 
John’a Carney’a, opowiadający o rodzącym się uczuciu, 
które może wyrazić się jedynie w muzyce – przestrzeni 
bez ograniczeń, a które nie ma szans na spełnienie w ist-
niejącej rzeczywistości. Historia urzeka, a soundtrack z 
tego filmu – pozycja obowiązkowa na tzw. liście „must 
have” każdego wielbiciela dobrej muzyki. Na marginesie 
dodam, iż piosenka rozpoczynająca album „Falling slow-
ly” została nagrodzona w 2008 roku statuetką Oscara.

Czerwcowy pokaz poprzedziło spotkanie z panem Ale-
jandro Sambrizzim – adwokatem z Argentyny, w któ-
rym uczestniczyli adwokaci i aplikanci. Relację ze 
spotkania w formie wywiadu przedstawia apl. adw.  
Katarzyna Koś.

Spotkania z filmem w siedzibie 
Szczecińskiej Izby Adwokackiej
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Orzeczenia w sprawach cywilnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt I ACa 408/10
art. 417 k.c., art. 417 1 k.c.
Skoro w sprawie podwójnego opodatko-
wania wyrobów podatkiem akcyzowym 
Naczelny Sąd Administracyjny wypowia-
dał się dwukrotnie w formie uchwał skła-
du 7 sędziów, to zagadnienie powodowa-
ło poważne wątpliwości interpretacyjne i 
dopuszczało odmienną wykładnię wspo-
mnianych przepisów. W konsekwencji 
przy przyjęciu, że dopuszczalna była od-
mienna interpretacja danego zagadnienia 
prawnego i wykładnia tego zagadnienia 
budziła poważne wątpliwości w orzecznic-
twie, Sąd I instancji nietrafnie przyjął, iż de-
cyzje wydane przez pozwanego nie znajdo-
wały żadnego oparcia w istniejącym wów-
czas stanie prawnym i zostały wydane z na-
ruszeniem prawa materialnego.

W rezultacie, zdaniem Sądu Apelacyj-
nego, pozwany zastosował interpretację, 
która w danym stanie faktycznym i praw-
nym była możliwa do zastosowania, cho-
ciaż ostatecznie nie spotkała się z apro-
batą tak samego pozwanego, jak i Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego. Ta-
kie działanie mieści się jednak w grani-
cach przepisów, na podstawie których 
pozwany, jako organ podatkowy, wyko-
nuje władzę publiczną i dysponuje swo-
bodą uznania w zakresie podejmowa-
nych decyzji. Nie jest to zatem działanie 
bezprawne, a powód nie może skutecz-
nie domagać się odszkodowania za wyda-
nie decyzji uznanych za nieprawidłowe. 

Sąd powszechny nie jest władny do 
interpretacji decyzji administracyjnej nie 
tylko w jej aspekcie przedmiotowym, ale 
tym bardziej podmiotowym. W postępo-
waniu cywilnym nie można zastępować, 
ani weryfikować, ani też w jakikolwiek 
sposób uzupełniać zakresu oddziaływa-
nia decyzji administracyjnych, a w tym 
na osoby decyzją nieobjętymi.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
z dnia 16 grudnia 2010 r.
Sygn. akt I ACa 696/10
527 k.c.; 365 k.p.c., 366 k.p.c.
Zasadą jest, że orzeczenie prawomocne 
nie wywołuje skutków wobec osób, które 
nie były stronami postępowania, a tylko 
wyjątkowo, na mocy szczególnych prze-
pisów, skuteczne jest ono wobec innych 
osób niż strony procesu oraz organy pań-
stwowe i organy administracji publicz-
nej. W takim właśnie przypadku mówi 
się o rozszerzonej prawomocności (mate-
rialnej) orzeczeń.

Istota skargi pauliańskiej jednoznacz-
nie wskazuje na to, że ochrona, jaką ta 
instytucja przewiduje, ma indywidual-
ny charakter i może z niej korzystać tyl-
ko ta osoba, która ma status wierzycie-
la, a wyrok wydany z jej powództwa ma 
skutek wyłącznie między stronami pro-
cesu. Konstatację tę potwierdza treść 
art. 532 k.p.c., który stanowi, że wierzy-
ciel, względem którego czynność prawna 
dłużnika została uznana za bezskutecz-
ną, może z pierwszeństwem przed wie-
rzycielami osoby trzeciej dochodzić za-
spokojenia z przedmiotów majątkowych, 
które wskutek czynności uznanej za bez-
skuteczną wyszły z majątku dłużnika 
albo do niego nie weszły. Skoro w prze-
pisie tym nacisk kładzie się na upraw-
nienie tego wierzyciela, który uzyskał 
orzeczenie uznające czynność prawną 
za bezskuteczną, to tym samym znajdu-
je potwierdzenie teza, iż brak jest przesła-
nek do rozciągnięcia uprawnienia przy-
znanego wyrokiem uwzględniającym po-
wództwo ze skargi paulińskiej na osoby, 
które po uprawomocnieniu się tego orze-
czenia nabyły wierzytelność.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt I ACa 715/10
art. 42 i 43 ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o spółdzielniach mieszkanio-
wych (D.U. 2003 nr 119 p. 1116 t.j.), art. 

42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. 
prawo spółdzielcze (D. U. 2003 nr 188 p. 
1848 t.j.), art. 189 k.p.c.
Nie jest możliwe domaganie się ustalenia 
nieważności uchwały zarządu określonej 
w art. 42 ust. 2 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych na podstawie art. 189 
k.p.c. skoro przepis szczególny przewi-
duje odrębną drogę do stwierdzenia nie-
ważności uchwały. Uznanie, iż upraw-
niony może występować z żądaniem 
ukształtowania prawa w każdym czasie 
bez względu na treść art. 43 ust. 5 pro-
wadziłoby do nieuzasadnionego obejścia 
wskazanej regulacji prawnej.

Upływ ustawowego terminu z art. 43 
ust.5 ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych dla zaskarżenia uchwał zarzą-
du spółdzielni mieszkaniowej podjętych 
w oparciu o art. 42 ust.2 ustawy oznacza 
niemożność stwierdzenia bezwzględnej 
nieważności uchwały na podstawie art. 
58 §1 czy §2 k.c. z uwzględnieniem art. 
189 k.c.

Orzeczenia w sprawach karnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
z dnia 15 kwietnia 2010 r. 
Sygn. akt II AKa 43/10
art. 585 § 1 k.s.h.; art.296§ 1 i 3 k..k.
Do spełnienia znamion przestępstwa z 
art. 585 § 1 k.s.h. konieczne jest spro-
wadzenie niebezpieczeństwa powsta-
nia szkody, rozumianej jako pogorsze-
nie majątkowych lub niemajątkowych 
interesów spółki. Ocena tego zaś intere-
su musi nastąpić w oparciu o konkretne 
elementy istotne dla prowadzenia okre-
ślonej działalności w pewnych określo-
nych realiach rynkowych. Szkoda wy-
stępująca w treści tego przepisu nie jest 
zatem elementem charakteryzującym 
samo zachowanie (dopełnieniem bliż-
szym służącym do wydobycia pejora-
tywnego zabarwienia zachowania jako 
takiego), lecz wyraźnym określeniem re-
zultatu zachowania.

Orzecznictwo  
Sądu Apelacyjnego  
w Szczecinie

Uzasadnienia przywołanych orzeczeń  
dostępne są na stronie internetowej 
www.szczecin.sa.gov.pl



Wybór i opracowanie – sędzia Janusz Jaromin, 
rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
z dnia 1 lipca 2010 r. 
Sygn. akt II AKa 105/10
kodeks karny: art. 4 § 1, art. 85 § 1 k.k.

1. Łączeniu w wyroku łącznym podle-
gać mogą tylko kary wymierzone za prze-
stępstwa które, jeżeli chodzi o czas ich 
popełnienia, nie są przedzielone żadnym 
skazującym, chociażby nieprawomoc-
nym, wyrokiem. Oznacza to, że pierw-
szy wyrok skazujący wyklucza możli-
wość połączenia kary wymierzonej za 
przestępstwo popełnione przed jego wy-
daniem z karą wymierzoną (innym wy-
rokiem) za przestępstwo popełnione po 
jego wydaniu. Orzeczenie już wykona-
ne może być uznane za chronologicznie 
pierwsze i tym samym wyznaczać grani-
ce zbiegu realnego.

2. Zasada wyrażona w przepisie art. 4 
§ 1 k.k. odnosi się jedynie do sytuacji, w 
której pomiędzy datą czynu, a datą orze-
kania doszło do zmiany treści ustawy i 
absolutnie nie ma zastosowania w przy-
padku zmiany wykładni sądowej okre-
ślonych przepisów.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
z dnia 22 lipca 2010 r. 
Sygn. akt II AKa 118/10
art. 55, art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku o przeciwdziałaniu narkoma-
nii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z 
zm.), art.12 k.k.

1. Dysponowanie (posiadanie) ha-
szyszu przez 2 dni po zakupie i po prze-
mieszczeniu go przez granicę, a więc po 
zakończeniu akcji przestępczej związa-
nej z dostawą narkotyku z innego pań-
stwa, wskazuje, iż to zachowanie nale-
ży potraktować jako kolejne przestęp-
stwo, pozostające w zbiegu realnym z 
czynem z art. 55 ust. 3 ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii i wyczerpu-
jące znamiona posiadania z art. 62 tej 
ustawy.

2. Sprawca dokonując zakupu środ-
ka odurzającego na terenie innego pań-
stwa członkowskiego z przeznaczenie 
ich na własny użytek i przemieszczając 
go przez granicę, wyczerpuje znamiona 
art. 55 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii.

3. Zachowania podjęte w wykona-
niu z góry powziętego zamiaru w ro-
zumieniu art.12 k.k., to działania w za-
miarze obejmującym całość akcji prze-
stępczej w takim znaczeniu, że spraw-
ca wyraża gotowość do wykorzystania 
powtarzającej się sposobności do po-
pełnienia przestępstwa i tę sposobność 
wykorzystuje np. poprzez nabywanie 
środków odurzających za granicą i ich 
przewóz przez granicę.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w 
Szczecinie z dnia 20 października 2010 r. 
Sygn. akt II AKa 104/10
art. 632 pkt 2 k.p.k.
Sytuacja procesowa oskarżonego skaza-
nego za jeden z kilku zarzuconych czy-
nów nie jest tożsama z sytuacją w jakiej 
znalazłby się oskarżony, który zostałby 
całkowicie uniewinniony lub gdyby, co 
do niego umorzono postępowanie w ca-
łości. Żaden przepis kodeksu postępo-
wania karnego nie przewiduje możliwo-
ści częściowego zwrotu wydatków ponie-
sionych przez oskarżonego z tytułu usta-
nowienia w sprawie obrońcy, w sytuacji, 
gdy oskarżony od części czynów został 
uniewinniony. Niemożliwe jest bowiem 
sprecyzowanie finansowo nakładu pra-
cy obrończej na poszczególne zarzucane 
mu czyny, które nierzadko wypływają z 
jednego zdarzenia historycznego.

Orzeczenia w sprawach prawa  
pracy i ubezpieczeń społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
z dnia 30 września 2010 r.
Sygn. III AUa 350/10
Materiał dowodowy zgromadzony w 
sprawie o prawo do emerytury w wieku 
obniżonym z uwagi na pracę w szcze-
gólnych warunkach musi prowadzić 
do pewnego ustalenia, że ubezpieczo-
na wykonywała w okresie objętym spo-
rem pracę w warunkach szczególnych, 
zgodnie z definicją art. 32 ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych (j.t. Dz. U. z 2009 r., nr 153, poz. 
1227 ze zm.) w związku z § 1-4 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 07 lutego 
1983 r. w sprawie wieku emerytalnego 
pracowników zatrudnionych w szcze-
gólnych warunkach lub w szczególnym 
charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43 ze zm.). 
Przede wszystkim sąd winien dokonać 
oceny faktycznie wykonywanych czyn-
ności pracowniczych przez ubezpie-
czoną w okresie spornym oraz warun-
ków wykonywanej pracy, w kontekście 
bezpośredniej szkodliwości dla zdro-
wia, uzasadniających przyznanie wcze-
śniejszej emerytury. Przy czym, sąd po-
winien podjąć czynności dowodowe w 
zakresie, w którym nie może ich podjąć 
strona (art. 232 k.p.c.).

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
z dnia 23 września 2010 r.
Sygn. III AUa 442/10
art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy z 
dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 
2009 r., nr 205, poz. 1585 ze zm.)

W stanie faktycznym tej sprawy ustalono 
wyraźnie, że umowa o pracę nakładczą 
nie była wykonywana w jakimkolwiek 
zakresie, a strony poprzez podpisanie 
dokumentu umowy złożyły oświadcze-
nia woli jedynie dla pozoru, godząc się 
na to, że owa pozorna czynność wywoła 
jedynie skutek w zakresie podstaw ubez-
pieczenia oznaczonego w umowie o pra-
cę nakładczą jako wykonawca. Zawar-
cie umowy o pracę nakładczą nie stwa-
rza podstawy do przyznania świadczeń z 
ubezpieczenia społecznego, jeżeli strony 
zakładały, że świadczenie pracy jest nie-
potrzebne.

Jeżeli ocena ważności umowy o pra-
cę nakładczą – dokonana w świetle 
przepisów 83 § l k.c. - przesądza o jej 
nieważności, to nie ma podstaw do oce-
ny jej ważności także w oparciu o prze-
pis art. 58 k.c.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
z dnia 14 września 2010 r.
Sygn. III AUa 415/10
art. 66 i art. 82 ustawy z dnia 01 paździer-
nika 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., 
nr 164, poz. 1027)
Skoro refakturowanie traktować nale-
ży jako odrębną transakcję, to po stro-
nie spółki powstał z tego tytułu przy-
chód i związany z tym obowiązek podat-
kowy – także składkowy z tytułu ubez-
pieczenia zdrowotnego – i to niezależ-
nie od tego, że zapłaty dokonał ubezpie-
czony w ramach swojej działalności go-
spodarczej.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
z dnia 28 września 2010 r.
Sygn. III AUa 449/10
Art. 68 ustawy z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 
228, poz. 2255 ze zm.) ustanawia dwie 
kwalifikowane przesłanki uzasadniające 
odstąpienie od reżimu pełnej odpowie-
dzialności zobowiązaniowej wobec zli-
kwidowanego funduszu alimentacyjne-
go, po pierwsze: sytuacja zdrowotna zo-
bowiązanego, po drugie: sytuacja rodzin-
na. Obie przesłanki winny być szczegól-
nie kwalifikowane, w zależności od za-
mierzenia zobowiązanego związanego 
z realizacją zobowiązania tj. umorzenia, 
rozłożenia na raty, odroczenia terminu 
płatności. Jeżeli zatem zobowiązany za-
mierza w ogóle uchylić się od odpowie-
dzialności poprzez umorzenie płatności 
to wskazane przesłanki powinny wystą-
pić w wymiarze szczególnym, skutkują-
cym pełną i trwałą niewydolnością zobo-
wiązaniową.
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Komuniści obejmujący w 1944 roku władzę w Pol-
sce, wsparci o sowieckie bagnety, potrzebowali dla 
swych działań sojuszników w społeczeństwie pol-
skim. Jedną z grup, o której względy zabiegali w spo-
sób szczególny byli literaci. Osobą, która zaangażowała 
się w nakłanianie pisarzy do poparcia nowych władz 
za cenę przywilejów i utrzymania wysokiej pozycji 
w społeczeństwie (nie tylko prestiżowej, ale także ma-
terialnej) był Jerzy Borejsza. Borejsza, prezes najwięk-
szego koncernu wydawniczego w powojennej Polsce, 
Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, różnymi sposo-
bami i przynętami (masowy druk książek, obecność 
na łamach gazet, spotkania autorskie, apanaże) starał 
się wciągnąć w orbitę wpływów przedwojennych li-
teratów, w większości niechętnie ustosunkowanych 
do komunistów i ZSRR. Reaktywowano działalność 
Związku Zawodowego Literatów Polskich, przystąpio-
no do tworzenia jego oddziałów, prasę opierano często 
o przedwojenne tytuły. Wszystkie te taktyczne działa-
nia miały zjednać komunistom przychylność w środo-
wiskach intelektualnych i legitymizować ich prawo do 
rządzenia w powojennej Polsce. 

Działania władz powojennego Szczecina były wpi-
sane w taktykę poczynań centrali. Osadnictwo w mie-
ście ze względu na trudności geograficzne (miasto po-
łożone bardzo blisko przyszłej granicy z Niemcami) 
oraz polityczne (nieuregulowany status miasta, po-
czucie tymczasowości, plotki o szybkim wybuchu ko-
lejnej wojny) było powolne i naznaczone wielorakimi 
przeszkodami, co nie sprzyjało osiedlaniu się w tym 
miejscu wybitnych przedstawicieli środowiska lite-
rackiego, nie było też, co chyba najważniejsze, huma-
nistycznym ośrodkiem akademickim, znacząco wpły-
wającym na ożywienie kulturalne miasta. Działania 
wojewody Leonarda Borkowicza zmierzające do zago-
spodarowania tej intelektualnej pustyni, były przez 
władze centralne mile widziane i pożądane. Ściągnię-
cie do miasta tak dobrych literatów, a zarazem publi-
cystów, jak Jerzy Andrzejewski, Konstanty Ildefons 
Gałczyński, Wiktor Woroszylski, Witold Wirpsza,  
Edmund Osmańczyk podwyższało rangę tego ośrod-
ka, stanowiło rękojmię okiełznania „dzikiego za-
chodu” (tak nazywano ziemie zachodnie i północne 
w obiegowej opinii) i pozwalało na skuteczne i trwa-
łe wiązania tego środowiska z władzami poprzez sys-
temem wspólnych zależności. Obrazowo ujmując 
tę kwestię: my-władza dajemy wam- literatom „wikt 
i opierunek” – wy nam stosowne utwory i publicysty-
kę, legitymizujące nasze prawa do tych ziem oraz wal-
kę z przeciwnikami politycznymi.

Czesław Miłosz wspominał: „Pamiętam tę willę 
w lasach z widokiem na jezioro [Głębokie]. Niedale-
ko mieszkał Wiktor Woroszylski, gorliwy komunista,  

z którym Andrzejewski dużo przebywał. A także Witold 
Wirpsza z Marią Kurecką. Miejscowy sekretarz partyj-
ny obwoził nas samochodem. Oni osiedli w najlepszym 
z możliwych światów. Wrażenie jak u pana Boga za pie-
cem. Świat Polski Ludowej wydawał się ustabilizowa-
ny. Nie rozmawialiśmy o polityce, ja się sam nie pali-
łem do politycznych rozmów. To był świetny pomysł ze 
strony partii, żeby ich tam umieścić. Aresztowania w 
Polsce słabo docierały do willi w Szczecinie. Uświado-
miłem sobie, jaką rolę odgrywają w każdym społeczeń-
stwie strefy, w których ludzie żyją. Myślałem potem 
często o chorobie niewinności”. 

W połowie lat pięćdziesiątych Ci twórcy, których 
dorobek był znany i cieszyli się popularnością wśród 
czytelników, nie wytrzymywali swojego odosobnie-
nia i oddalenia od głównego ośrodka kulturalnego w 
kraju, jakim była Warszawa. Jeden po drugim kończy-
li swoją przygodę ze Szczecinem, rychło z niego wy-
jeżdżając. Miasto znów zamieniało się w pustynię in-
telektualną. 

Trwająca w kraju odwilż po okresie stalinizmu 
1949-1954 przyniosła pojawienie się na rynku wy-
dawniczym czasopisma „Ziemia i Morze” redagowa-
nego przez Marię Boniecką na początku 1956 r. Ten 
zryw i większa aktywność twórcza znikomego szcze-
cińskiego środowiska literackiego nie trwała dłu-
go, bo partia szybko naprawiła swój błąd. Usunięta 
w grudniu 1956 r. Boniecka, nie bez pomocy bezpieki, 
wyjechała z kraju. Likwidacja „Ziemi i Morza” w lip-
cu 1957 r. spowodowała osłabienie oddziału szczeciń-
skiego ZLP w praktyce do końca PRL. W kolejnych 
okresach przełomów politycznych w Polsce szczeciń-
ski oddział zawsze opowiadał się po stronie władzy, 
a nieśmiałe próby akcentowania innego zdania przez 
pojedynczych literatów były uśmierzane w zarodku 
przez władze, czasami wspomagane przez aparat bez-
pieczeństwa lub cenzurę.

 Przykładowo, w 1968 r. protesty przeciwko dzia-
łalności władz wobec studentów oraz osób narodowo-
ści żydowskiej podjęte przez Joannę Kulmową szybko 
zostały spacyfikowane. W raportach bezpieki z tego 
okresu odnotowano także opinię Erazma Kuźmy 
o wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Cze-
chosłowacji, które według niego było pogwałceniem 
suwerenności tego kraju. Literaci prawie w całości po-
pierali działania komunistów publikując wiernopod-
dańczy list do Komitetu Centralnego PZPR na łamach 
„Głosu Szczecińskiego”. W 1969 r. SB dysponowała w 
środowisku literackim zaledwie jednym osobowym 
źródłem informacji (oddział liczył wtedy 20 człon-
ków). To zabezpieczenie wobec braku sprzeciwu wo-
bec polityki władz komunistycznych było w zupełno-
ści wystarczające. 

| Sebastian Figarski, OBEP IPN Szczecin

Koegzystencja. 
Literaci i władza w Szczecinie 1945-1989
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Od października 1970 r. szczecińska SB (dokład-
nie sekcja IV Wydziału III KWMO w Szczecinie) pro-
wadziła standardową sprawę obiektową o kryptoni-
mie „Literaci”. Liczba osób współpracujących z bez-
pieką nadal była niewielka, choć w tym czasie prowa-
dzono ogólnopolską akcję werbowania kolejnych źró-
deł informacji w środowiskach twórczych, które było 
pokłosiem wydarzeń z 1968 r. Nadzorujący literatów 
funkcjonariusze byli zadowoleni z kontroli środowi-
ska i nie przewidywali żadnych wrogich wystąpień 
czy inicjatyw.

Według raportów SB środowisko literackie Szcze-
cina nie włączyło się aktywnie w protest społeczny w 
grudniu 1970 r. Określano je raczej mianem biernego. 
Wyjątkiem było zaangażowanie Ireneusza Szmita w 
działalność teatru amatorskiego „Zielona Tarcza” na 
terenie Stoczni im. A. Warskiego, związek Jerzego Pa-
chlowskiego, dziennikarza i literata z przywódcami 
strajku Edmundem Bałuką oraz Lucjanem Adamczy-
kiem, a także inicjatywy Heleny Raszki i Joanny Kul-
mowej. O tej pierwszej SB pisała, że przy każdej oka-
zji miała wspominać o swoim tomiku wierszy („Licz-
ba mnoga”) zatrzymanym przez cenzurę ze względu 
na jego bezpośrednie odniesienia do buntu. Niepokor-
ny duch Heleny Raszki spowodował, że zrezygnowała 
z członkowstwa w oddziale szczecińskim i przeniosła 
się do oddziału we Wrocławiu. Swój wyraz poparcia 
dla rewolty z grudnia 1970 r. dała też wyraz w wierszu 
pt. „Miasto moje” Joanna Kulmowa, drukowanym w 
„Spojrzeniach” w 1971 r. W sprawozdaniach szczeciń-
skiego oddziału ZLP za okres 1969-1971 Erazm Kuź-
ma pisał o dezintegracji środowiska, ale zaskakująco 
puentował, „że „integrująco wpłynęły na środowisko 
wydarzenia grudniowe w Szczecinie”. Jeśli autor miał 
na myśli fakt zwarcia szeregów przez popierających 
władze literatów to miał z pewnością rację. W innych 
raportach wskazywano na swoistą symbiozę władzy 
i literatów szczecińskich, ich niewielkie znaczenie i 
małą wartość, a w związku z tym zdawanie się na me-
cenat, w tym przypadku KW PZPR, co tworzyło swo-
istą unię personalną. 

Wobec takiej postawy środowiska twórczego 
Szczecina do rangi symbolu urósł spektakl „Hamlet” 
Wiliama Szekspira w reżyserii Jerzego Grudy. Jego 
premiera miała odbyć się 15 stycznia 1971 r. w Te-
atrze Dramatycznym (Teatr Współczesny). Podczas 
próby generalnej doszło do markowania przez akto-
rów zmian w sztuce, które nabrały, według SB, cha-
rakteru politycznego. Szczególnie chodziło o frag-
ment monologu Horacego: „Te wargi wam nie podzię-
kują, jeśliby nawet ożyły, to nie one wydały tych lu-
dzi na śmierć. Lecz skoro przybywacie o tak krwa-
wym czasie, wy z Anglii. Wy zaś, z polskich wojen 

panowie, wydajcie rozkaz, ażeby te ciała wystawio-
ne na widok publiczny wysoko, a ja opowiem zdu-
mionemu światu, jak to się stało. Dowiecie się pano-
wie o czynach krwawych, o czynach sprzecznych 
z prawami natury, o przypadkach zabójstw, o śmier-
ci zadanej podstępnie pod przymusem, na koniec 
o planach, panowie, które się załamały i runęły na 
tych, co je uknuli. Wszystko to wam opowiem. Mu-
szę opowiedzieć, póki umysły ludzi wzburzone, aby 
zapobiec błędom i działaniom wynikającym z domy-
słów!!!”. W ramach reperkusji ograniczono pojem-
ność sali, gdzie wystawiana była sztuka oraz usunię-
to niektóre fragmenty z tekstu.

Funkcjonariusze SB, którzy zajmowali się środowi-
skiem literackim Szczecina nie dostrzegali także, aby 
członkowie ZLP byli aktywnie zaangażowani w dzia-
łalność rodzącej się w drugiej połowie lat siedemdzie-
siątych opozycję demokratyczną. W tym czasie na 
21 członków szczecińskiego oddziału ZLP SB dys-
ponowała pięcioma osobowymi źródłami informacji 
o pseudonimach „Gabryś”, „Zbigniew”, „Aleksandra” 
oraz „JJ” oraz „MCH”. W pełni kontrolowali oni swo-
ich kolegów i koleżanki. Oceny przedstawione powy-
żej, dotyczące braku zaangażowania w działania opo-
zycyjne, literatów znalazły potwierdzenie w sierpniu 
1980 r. Literaci szczecińscy w przeciwieństwie do in-
nych rejonów kraju (Gdańsk, Wrocław, Warszawa, 
Łódź, Poznań) nie wykazali się aktywnością w cza-
sie strajku 1980 r. Brak poparcia dla Międzyzakłado-
wego Komitetu Strajkowego ze strony środowiska li-
terackiego był symptomatyczny i wyraźnie określał 
jego propezetpeerowską orientację. I tak było przez 
całą dekadę lat osiemdziesiątych. Literaci spokojnie 
stali z boku, obserwując wydarzenia rozgrywające się 
dookoła. Jeśli zajmowali jakąś postawę, to tylko po-
parcia dla władz, jak w przypadku Ireneusza Gwido-
na Kamińskiego, członka Egzekutywy Komitetu Wo-
jewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
w Szczecinie, aktywnego publicysty „Trybuny Ludu” 
wzywającego do likwidacji ZLP w 1983 r. i współza-
łożyciela podporządkowanego i lojalnego władzom 
neo-ZLP (zwanego zlepem) w drugiej połowie 1983 r.

Szczecińscy literaci nie mieli swojego wkładu w 
walkę o wolność w latach osiemdziesiątych, w przeci-
wieństwie do kolegów z innych rejonów kraju. Środo-
wisko to przez cały okres PRL nie zdobyło się na wy-
raźny gest sprzeciwu wobec polityki władz. Pojedyn-
cze gesty Heleny Raszki, Joanny Kulmowej, Ryszarda 
Liskowackiego czy Jerzego Pachlowskiego nie zmie-
niły tego obrazu i były słabo słyszalne. Na Pomorzu 
Zachodnim panował całkowity, niczym nie zmącony 
spokój, harmonijnej współegzystencji środowiska lite-
rackiego z władzami. [  ]



3434

Grzegorz Szacoń: Jak ci się podoba przeczytany wyjątek 
z plakatu wystawy? To dobre przedstawienie rozmówcy, 
taka „definicja” postaci?

Arkadiusz Krupa: Tak można napisać.

G.S.: Jerzy Piosicki otwierając wystawę mówił o roli po-
czucia humoru w pracy, odbiorze - czasem przytłaczają-
cej - rzeczywistości. W czym nam pomaga twój humor?

A.K.: Nie myślałem o tym. Sprawia mi przyjemność, że 
kogoś on śmieszy, że pokazuje niektóre nasze przywary…

G.S.: Nasze, jako ludzi, jako Polaków, może w szczegól-
ności jako prawników?

A.K.: Ludzie to prawnicy, to mężczyzna i kobieta, to wszy-
scy „nosiciele” przywar osobistych.

G.S.: Bierzesz jednak na celownik szczególnie prawni-
ków? To nasz humor „branżowy”, przy którym prawnik 
padnie ze śmiechu, a nie-prawnik stoi jak słup soli i nie 
bardzo wie o co chodzi?

A.K.: Rysunki satyryczne bywają rysowane do tematu da-
nej publikacji…

G.S.: Ale jeśli rysunek odchodzi od „zadanego” tematu 
publikacji, na przykład dla In Gremio?

A.K.: Wówczas można powiedzieć, że są efektem poczu-
cia tego, że „wieje wiatr w żagle” i dzięki temu można pu-
entować rzeczywistość. Wtedy mogą powstawać nawet z 
szybkością pięciu na minutę.

G.S.: Znamy to z Wieczorów In Gremio, gdzie rysunki 
na gorąco komentują wydarzenia na scenie i wypowie-
dzi dyskutantów. Czy jest jakieś „jądro” każdego rysun-
ku, niezależnie od tego gdzie powstaje?

A.K.: Chęć, by wywoływał jakieś stosunek widza. Coś róż-
norodnego, w zależności od jego poczucia humoru i tema-
tu samego rysunku. Ale jednak „coś”. Cieszę się, że mogę 
punktować śmieszność danej chwili lub niektórych zda-
rzeń.

G.S.: Wchodzisz z tematyką sali sądowej w rysunek saty-
ryczny. Sala sądowa wymusza powagę. Zazwyczaj chce-
my, by tak było. Z kolei tam, gdzie temat sali sądowej 
funkcjonuje w mediach, w wydaniu nieco fabularyzo-
wanym, zdarzenia z sali sądowej przeradzają się w taką 
karykaturę, jak w programie o sprawach pewnej sędzi 
dwojga imion.

A.K.: Na sali sądowej nie przestajemy być ludźmi - to waż-
ne poczucie. Nie wolno poruszać nam oczywiście w lekki 
sposób ludzkich dramatów. Ale na sali też wydarzają się 
śmiesznostki…

G.S.: … które płyną z nas prawników? Z prawa? Z relacji 
międzyludzkich?

A.K.: Nie ma w tym algorytmu. Jednak zauważ, jak wiele 
wśród nas krąży opowieści, czy anegdot z sali sądowej. Ry-
sowanie niewiele się od tych relacji różni.

G.S.: Rysowanie takiej tematyki jest jednak nowością.

A.K.: Sala sądowa nie jest jedynym miejscem, gdzie dzieją 
się moje rysunki. One ewoluują pod wieloma względami. 

G.S.: Twoje odniesienie do życia opisano w cytowanym 
wstępie z plakatu. Jesteś optymistą, czy pesymistą?

A.K.: To zależy od wracających orzeczeń sądu okręgowe-
go…

G.S.: Po trosze wielu z nas może tak powiedzieć o sobie, 
a serio?

A.K.: Umiarkowanym optymistą. A jeśli chcesz spytać 
kim jest rysunkowy „podmiot liryczny”, to nie ma takiej 
jednej postaci.

G.S.: Podsumujmy jednak poważnie – swoista praca u 
podstaw, którą podejmujesz, ma postać wielu przedsię-
wzięć prawych i społecznych, w których się udzielasz, 
uczestnictwa w zespołach interdyscyplinarnych, eks-
perckich i współtworzenia programów pomocowych. 

A.K.: To jest naturalna potrzeba i próba walczenia czasem 
z ogólną niemocą i biurokracją.

G.S.: Wielu z naszych kolegów nie uznaje aktywności po-
zazawodowej sędziów. 

A.K.: To tak, jak niektórzy nie uznają zdobyczy Soboru 
Trydenckiego…

G.S.: Taka aktywność może być również jednym z fina-
łów udanej drogi zawodowej?

A.K.: W gorsecie przepisów, statystyk i oczekiwań daje 
nam ona możliwość zachowania pewnej wrażliwości i po-
zwala by nie dać się zaszufladkować.

Rozmawiał Grzegorz Szacoń [In Gremio]

Arkadiusz Krupa – jak głosi plakat wystawy - to „na 
co dzień sarkastyczny komentator zastałej rzeczywi-
stości, w przerwach od wyżej wzmiankowanych czyn-
ności sędzia Sądu Rejonowego w Goleniowie, miłośnik 
czerwonego wytrawnego wina, właściciel przygar-
niętego dachowca, rysownik z bożej łaski, cynik z do-
świadczenia życiowego”



Wernisaż sędziego Arkadiusza Krupy
6 maja 2011 roku w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie odbył się wernisaż wystawy rysun-
ków sędziego Arkadiusza Krupy. Wystawa obejmuje przeszło 50 prac, będących w formie i treści rysunkami 
satyrycznymi i ilustratorskimi. Wiele z nich było publikowanych, m.in. w poradnikach popularyzujących me-
diację sądową. Kuratorem, organizatorem wystawy i prowadzącym wernisaż był adwokat Jerzy Piosicki.
Wystawa jest czynna w siedzibie ORA i dostępna dla zwiedzających do września 2011 roku.

Grzegorz Szacoń




