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Piotr Dobrołowicz, In Gre-
mio: Proszę przyjąć gratulacje 
z powodu wyboru pana przez 
Radę Programową In Gremio 
na Człowieka Roku 2011. 
Profesor Maciej Zieliński:
Dziękuję za to niebywałe wy-
różnienie. Nie ukrywam za-
skoczenia, jestem przecież 
człowiekiem, który zajmuje 
się teorią prawa. Co więcej, je-
stem teoretykiem również dla 

dogmatyków, dla przedstawicieli dyscyplin szczegóło-
wych. Do praktyki powinienem więc trafiać poprzez 
tych ostatnich. To oni powinni przejąć się tym, co robię 
i przekazywać to dalej. Tak niestety nie jest. Ostatecz-
nie sam starałem się trafić ze swoimi koncepcjami do 
praktyków i cieszę się, że oni, a takimi są przedstawi-
ciele zawodów prawniczych, którzy zasiadają w Radzie 
Programowej In Gremio, docenili moje zaangażowanie. 

P.D.: Dlaczego tak ciężko przebić się do praktyki?
M.Z.: Teoria prawa, czyli dziedzina, którą upra-

wiam, idzie piorunująco do przodu. Profesor Ziembiń-
ski, wybitny znawca wykładni prawa, z wiedzą z lat 90. 
pewnie dzisiaj miałby trudności ze zdaniem egzaminu. 
Sądzi więc pan, że moi koledzy profesorowie, uprawia-
jący szczegółowe dyscypliny prawoznawstwa, są w sta-
nie nadążyć za lawinowymi zmianami w dziedzinie teo-
rii prawa? Oni pamiętają mój przedmiot głównie z okre-
su sprzed 30 lat, a była to odległa epoka. Są wszelako 
przedstawiciele szczegółowych nauk prawnych, którzy 
korzystają z koncepcji derywacyjnej na gruncie dogma-
tyki prawniczej. Na przykład: Z. Radwański, R. Mastal-
ski, grupa karnistów krakowskich, Ł. Pohl, W. Jakimo-
wicz. 

P.D.: W jaki sposób trafił pan do praktyków?
M.Z.: Wielkim szczęściem jest dla mnie to, że środo-

wisko praktyków szczecińskich przyjęło mnie jak swo-
jego. Najpierw mnie „obwąchiwali”, zapraszając na róż-
ne wydarzenia, a potem zaakceptowali derywacyjną 
koncepcję wykładni, którą tworzymy w katedrze Teo-

rii i Filozofii Prawa. Zaczęło się od profeso-
ra Ziembińskiego, który dał temu pierwszy 
impuls. Doszło do tego, że obecnie jesteśmy 
w Szczecinie największą ostoją tej koncepcji 
w całej Polsce. Miałem też szczęście trafić do 
Izby Karnej Sądu Najwyższego, która już sie-
dem razy spotykała się ze mną na swoich corocznych 
konferencjach. To zasługa Prezesa Izby Karnej sędziego 
profesora Lecha Paprzyckiego, który jest orędownikiem 
tej koncepcji. Spotkałem się także z sędziami wszystkich 
sądów apelacyjnych - poza warszawskim i gdańskim, 
w których funkcjonują jakieś inne koncepcje. 

P.D.: Jako wykładowca logiki i teorii prawa pozosta-
wił pan trwały ślad w umysłach wielu szczecińskich 
prawników wykonujących dzisiaj zawody praktyczne. 

M.Z.: Mam tego świadomość. I niektórych z nich do-
skonale pamiętam, jak chociażby dziekana Marka Mi-
kołajczyka, który był moim studentem. Mam dobre kon-
takty z prezesami szczecińskich sądów i prokuratur, 
a z dziekan Kingą Przybylską-Charif uczestniczyłem na-
wet kilkakrotnie w Ińskim Lecie Filmowym. 

P.D.: Wychował pan kilka pokoleń szczecińskich 
prawników. Czy zauważalne są zmiany w studenckiej 
mentalności, poziomie wiedzy, sposobie bycia? Stu-
dent prawa to dalej ten sam typ człowieka, co dawniej?

M.Z.: W tym pytaniu są dwa elementy: typ człowie-
ka, którym ma student być, jest ten sam, ale typ człowie-
ka, z którym się stykam jest inny od tego dawniejszego. 
Jest wiele czynników wpływających na ten stan. Dziś 
studenci wiedzą więcej niż kiedyś my wiedzieliśmy, 
umieją więcej. My nie mieliśmy zielonego pojęcia o In-
ternecie. Mają zdecydowaną przewagę, bo są bardziej 
otwarci na świat. Mają również więcej czasu na czyta-
nie. Znaczna część studentów wykorzystuje to. Zmianie 
uległ natomiast dobór na studia, który utrudnia prawi-
dłową selekcję. Za moich czasów przyjmowano na stu-
dia po egzaminie wstępnym, który obejmował m.in. eg-
zaminy ustne z historii i języka polskiego. Jako egzami-
nator mogłem dowiadywać się nieprawdopodobnych 
rzeczy, na przykład spytać, jak oskarżyliby lub wybro-
niliby Kmicica. Na dziesięciu przyjmowaliśmy co naj-

W styczniu 2012 r. w siedzibie Szczecińskie j Izby Ad-
wokackiej zebrała się Rada Programowa wydawnictwa 
In Gremio. W trakcie obrad członkowie Rady dokonali 
wyboru Człowieka Roku 2011, którym został profesor 
Maciej Zieliński (niedawno obchodzący jubileusz 70. 
urodzin – więcej w In Gremio 2/2011). Przypominamy, 
że wśród osób nominowanych do otrzymania statuetki 

Gremiusa byli sędzia Lilianna Jędrzejewska, sę-
dzia Magdalena Ledworowska i adwokat Jerzy 
Piosicki. 

Wszystkim wyróżnionym w tym roku przez 
Radę Programową In Gremio serdecznie gratulu-
jemy. Poniżej zamieszczamy wywiad z laureatem. 

/redakcja In Gremio/ 

Gremius za 2011 r. przyznany!

Chciałem być adwokatem i bronić nawet łotrów
z prof. Maciejem Zielińskim, Człowiekiem Roku In Gremio 2011 rozmawia Piotr Dobrołowicz
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mniej trzech takich, którzy powinni być na prawie. Dziś 
przyjmuje się zaś na podstawie średniej ocen uzyska-
nych podczas nauki w szkole średniej. Na studia trafia 
człowiek, który niejednokrotnie nie ma zielonego poję-
cia, po co na tym świecie jest, i okazuje się w dodatku, 
że ma być prawnikiem. Kiedy dzisiaj obserwuję moich 
studentów, dochodzę do wniosku, że znaczna ich część, 
w tym niekiedy bardzo inteligentnych, to ludzie, którzy 
prędzej czy później wylądują po tej stronie, po której 
prawników nie powinno być. Obawiam się przy tym, że 
im lepiej ich nauczymy, tym gorzej dla społeczeństwa. 

P.D.: Brak egzaminów ustnych to również bolączka 
systemu naboru na aplikacje prawnicze.

M.Z.: Oparcie procesu rekrutacji jedynie na testach 
jest kolosalnym błędem. Jeżeli chcemy mieć przyzwo-
itych aplikantów, to najpierw musimy mieć przyzwo-
itych studentów, którzy wykażą choćby minimum mo-
ralności, minimum inteligencji. Zastrzegam przy tym, 
że prawnik nie musi być bardzo inteligentny. Braki w 
zakresie inteligencji nadrobi solidnością i odpowie-
dzialnością za to, co robi. Mam przyjaciół, którzy nie 
błyszczą inteligencją, ale mają świetnie wyniki jako 
prawnicy. 

P.D.: Co w pierwszej kolejności cechuje dobrego 
prawnika? 

M.Z.: Na pierwszym miejscu stawiałbym cechy cha-
rakteru, nie cechy intelektu. Przede wszystkim powi-
nien to być człowiek uczciwy. Jak u mnie student zży-
na na egzaminie, to wiem, że z niego nie będzie żaden 
prawnik, co najwyżej klient prawnika. Prawnik powi-
nien być człowiekiem solidnym, dawać poczucie bez-
pieczeństwa stronom procesowym, swojemu kliento-
wi. Musi być również człowiekiem odpowiedzialnym 
i wyrozumiałym, ale nieocierającym się o miłosierdzie, 
gdyż miłosierny prawnik zawsze kogoś skrzywdzi. Jak 
prawnik będzie miłosierny w stosunku do oskarżonego, 
to skrzywdzi pokrzywdzonego, jak będzie miłosierny w 
stosunku do skazanego, to skrzywdzi społeczeństwo.

P.D.: Jak więc wygląda obecny narybek prawniczy? 
Czy daje gwarancję, że w przyszłości prawnicy będą 
posiadali te cechy, o których Pan mówił?

M.Z.: Nie daje gwarancji dlatego, że system nabo-
ru na studia jest zły. Dla mnie bycie prawnikiem to po-
słannictwo. Jak ktoś nie odczuwa satysfakcji wyróżnie-
nia siebie spośród innych ludzi przez to właśnie, że jest 
prawnikiem, to znaczy, że traktuje swoją profesję jak 
każdą inną, a tak być nie powinno. Może to robić do-
brze, ale tylko do pewnego poziomu. To musi być czło-
wiek, który cieszy się, że jest prawnikiem. 

P.D.: A jakie były pana początki prawnicze?
M.Z.: Poszedłem na studia prawnicze, bo chciałem 

być adwokatem i bronić w sprawach karnych, i to głów-
nie łotrów. Potem zrezygnowałem z tego, bo uważałem, 
że bardziej pożyteczny mogę być w zakresie rozumie-
nia tekstów prawnych, a więc w tym, co rzeczywiście 
aktualnie robię.

P.D.: Skąd pomysł, żeby bronić głównie łotrów?

M.Z.: Miałem dwie pasje, język polski i matematykę, 
i dlatego poszedłem na prawo. W dziedzinie literatury 
pasjonowała mnie szczególnie literatura psychologicz-
na. Pewnie gdybym wiedział, że są studia psychologicz-
ne, wybrałbym je. Wybrałem zaś prawo w przekonaniu, 
że jest to bardzo trudna sprawa. Chodziło o to, aby wy-
łączyć się z własnego negatywnego ocenienia kogoś, by 
znaleźć tę odrobinę dobra, która jest w każdym oskar-
żonym. Trzeba to robić, bo ktoś taki w społeczeństwie 
musi być. To mną powodowało.

P.D.: To ważny element w pracy adwokata.
M.Z.: Jako adwokat nie powinienem utożsamiać się 

z moim klientem, ale pamiętać, że ma on jasne strony 
i ja szukam tych jasnych stron. Po to jestem. 

P.D.: Mówi pan o ideałach, ale zdaje się, że prakty-
ka jest nimi zainteresowana w coraz mniejszym stop-
niu. Odnoszę wrażenie, że tej „ewolucji” nie można za-
trzymać. 

M.Z.: Też tak sądzę. Brakuje mi na egzaminach bez-
pośredniego kontaktu z człowiekiem, którego ocenia 
się tylko na podstawie dokumentów - niejedna perła 
odpada. Nie można być księdzem, nauczycielem czy 
prawnikiem tylko dlatego, że chce się uprawiać ten za-
wód. Trzeba mieć w sobie coś takiego, co człowieka pre-
destynuje do tego zawodu, określone cechy charakteru.

P.D.: Za tym przekonaniem idzie z pewnością satys-
fakcja z wykonywanego zawodu. 

M.Z.: Oczywiście, że tak. Ale jej często nie widać. 
W paru miejscach zetknąłem się z bardzo przykry-
mi dla mnie, jako dla idealisty, reakcjami. Zwłaszcza 
w niektórych sądach, w których sędziowie mając wła-
dzę, zamiast postrzegać ją jako obowiązek, traktują je-
dynie jako władzę dla władzy. Zetknąłem się nawet z ta-
kimi sędziami, którzy postępowali w określony sposób 
tylko dlatego, żeby tę władzę zamanifestować.

P.D.: Styczność z prawnikami ma pan zapewnioną 
codziennie. Jak pan, członek Rady Języka Polskiego, 
oceni jakość języka prawniczego?

M.Z.: Język prawny, czyli język tekstów prawnych 
i język prawniczy, a więc język, którym mówią praw-
nicy to w pewnej mierze różne języki. Prawnicy mu-
szą nawiązywać do języka, którym posługuje się usta-
wodawca. A że teksty prawne są hermetyczne, to i w ja-
kimś stopniu jest nim także język prawniczy. 

P.D.: Prawnikom często stawia się zarzut, że mówią 
niezrozumiałym językiem.

M.Z.: Niezrozumiale z uwagi na nieumiejętność czy-
tania tekstu prawnego po stronie osób stawiających te 
zarzuty. Dobry adwokat potrafi klientowi przekazać 
informację wynikającą z tekstu prawnego takim języ-
kiem, że klient wszystko zrozumie. Wcale to jednak nie 
oznacza, że adwokat ma również w sądzie operować ta-
kim językiem. Wtedy wskazane jest posługiwanie się 
prawnymi, fachowymi terminami. Nie można się więc 
dziwić, że ktoś niemający wykształcenia prawnicze-
go nie potrafi czytać tekstu prawnego. Ale nie można 
z tego powodu stawiać prawnikom zarzutów. Nikt się 
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nie dziwi, że jak ktoś jest chory, to idzie do lekarza. 
Czemu więc, gdy ma do czynienia z tekstem praw-
nym, to nie idzie do adwokata? Przecież to powin-
no być normalne – iść do tego, kto się na tym zna 
i potrafi to zrozumieć. 

P.D.: Jak pan postrzega funkcjonowanie wy-
miaru sprawiedliwości w naszym kraju? 

M.Z.: Dostrzegam przybierający na sile konflikt 
pomiędzy potrzebą zwiększenia tempa załatwiania 
spraw, a potrzebą doskonalenia się. Z ogromną ra-
dością stwierdzam też, że jest coraz większa rzesza 
prawników, w tym zwłaszcza środowiska szcze-
cińskiego, nastawionych na potrzebę doskonale-
nia się. Spotkania z sędziami to dla mnie wielka  
radość, bo oni nie lekceważą mojej pracy jako teo-
retyka, ale czerpią z niej wzmocnienie dla ich dzia-
łalności praktycznej.

P.D.: Kiedykolwiek lekceważyli?
M.Z.: Tak, kiedyś tak było. Lekceważono 

wszystkich, którzy nie działali w praktyce. Dzisiaj 
to się zmienia. 

P.D.: Co by pan doradził młodym prawnikom, 
którzy dopiero wchodzą na rynek usług praw-
nych? Jakich zasad powinni się trzymać? 

M.Z.: Jak już wspominałem, mają starać się 
być ludźmi uczciwymi, solidnymi, odpowie-
dzialnymi. Po drugie – stale doskonalić się  
zawodowo. Kiedyś myślałem, że jak człowiek 
czegoś nie wie, to dyskredytuje go to tylko fak-
tycznie, a nie moralnie. Okazuje się jednak, że 
kiepski prawnik, który doprowadza do tego, że 
jego klient przegrywa tam, gdzie mógłby wy-
grać, gdyby jego prawnik był mądrzejszy, to 
nie tylko kiepski prawnik, ale też zły człowiek. 
Prawnik musi być otwarty na świat. Jeśli stu-
dent biologii nie pójdzie do teatru, to straci jako 
człowiek, ale jeśli student prawa nie pójdzie do 
teatru, to straci jako prawnik. Jeśli student fizy-
ki nie pójdzie na mecz Pogoni, to straci albo nie, 
ale jeśli student prawa nie pójdzie na mecz Pogo-
ni, to na pewno straci. Tyle, że prawnika powin-
no interesować to, co dzieje się na trybunach, a 
zatem głównie jak wyzwalane są emocje. Praw-
nik powinien być przede wszystkim wszech-
stronnym człowiekiem, tak żeby ludzie chcieli 
z nim być, żeby ci, którzy składają swoje losy w 
jego ręce, czuli 
się na tyle pew-
nie, żeby mo- 
gli powiedzieć, 
że wybrali do-
brego prawni-
ka. Ku temu mu-
szą być solidne 
podstawy. [ ]

W dniu 24 lutego 2012 roku w Warszawie odby-
ło się spotkanie prezesów sądów rejonowych, wska-
zanych w projekcie rozporządzenia Ministra Sprawie-
dliwości do likwidacji. Spotkanie miało formę panelu 
dyskusyjnego pod hasłem „Sądy funkcjonują w spo-
łeczności lokalnej”. Wzięło w nim udział kilkudziesię-
ciu prezesów sądów, którzy przedstawiali sytuację dla 
jednostek sądownictwa, sędziów i pracowników wy-
wołaną projektem zniesienia sądów. Dyskutanci wy-
kazywali na nietrafność przesłanek likwidacji 1/3 
jednostek sądownictwa powszechnego w naszym kra-
ju, także na tle wskaźników dotyczących sprawności 
postępowań i organizacji wymiaru sprawiedliwości 
w wielu krajach Europy. 

Gospodarzem spotkania był wiceprezes SSP Iustitia 
ds. organizacyjnych - Rafał Puchalski. W głównym 
wystąpieniu dr Wojciech Błaszczyk przedstawił tezy 
opinii prawnej o niekonstytucyjności nowego i stare-
go brzmienia Ustawy o ustroju sądów powszechnych, 
która pozwala na tworzenie i znoszenie sądów decy-
zją władzy wykonawczej, podczas gdy fundamentem 
powstania sądu, zgodnie z prawem europejskim po-
winna być ustawa.

Widząc potrzebę realnej konsultacji przez władzę 
wykonawczą projektu, nie tylko w gronie samorzą-
dowców, co do tej pory miało miejsce, uczestnicy spo-
tkania swoje refleksje i postulaty zawarli w dokumen-
cie końcowym. [ ]

Grzegorz Szacoń, 
sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie

Sądy w społeczności lokalnej
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Działając w poczuciu odpowiedzialności za kierowane 
przez nas sądy oraz dobro całego sądownictwa powszech-
nego stwierdzamy, iż planowane przez Ministerstwo Spra-
wiedliwości zniesienie ponad 1/3 sądów rejonowych bu-
dzi nie tylko sprzeciw społeczności lokalnych, przedsta-
wicieli samorządu terytorialnego i środowiska sędziow-
skiego, ale także poważne wątpliwości co do zgodności 
projektowanych rozwiązań z Konstytucją RP. (…)

Należy z całą mocą podkreślić, iż zagadnienie tworze-
nia i znoszenia sądów bezpośrednio oddziałuje na pra-
wo obywateli do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz 
art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podsta-
wowych wolności). Jest to kwestia fundamentalna. Nie 
można zapominać, że sądy pełnią funkcję służebną wo-
bec społeczeństwa. (…) Tymczasem w licznych apelach 
lokalnych komitetów obrony sądów oraz uchwałach or-
ganów samorządu sędziowskiego wskazuje się na oba-
wę naruszenia konstytucyjnego prawa do sądu wsku-
tek zniesienia ponad 1/3 istniejących sądów rejonowych. 
Zastrzeżenia zgłaszane są co do sposobu przygotowa-
nia i wdrażania projektu znoszenia sądów rejonowych. 
Dotyczą one m.in.: zaniechania rzeczywistych konsul-
tacji społecznych, wyznaczenia prezesom znoszonych 
sądów bardzo krótkiego terminu na przedstawienie  

opinii, braku pełnego uzasadnienia projektu, pominię-
cia znacznych nakładów ponoszonych przez społeczno-
ści lokalne oraz budżet państwa na obiekty znoszonych 
sądów, pominięcia względów organizacyjnych, demo-
graficznych i geograficznych, zniszczenia utrwalonej hi-
storycznie i społecznie struktury sądownictwa. Jako je-
dyne kryterium przyjęto liczbę etatów sędziowskich (we-
dług aktualnej wersji projektu rozporządzenia jest to 12 
etatów, bez szczegółowego wyjaśnienia, dlaczego przyję-
to akurat taki poziom), przy całkowitym pominięciu spo-
sobu zarządzania, obciążenia i sprawności postępowania.   
Błędne jest założenie, że problemy ze sprawnością postę-
powań w sądach wielkomiejskich da się naprawić  poprzez 
zniesienie sądów małych i średniej wielkości. (…) Sprzeci-
wiamy się reformie, przy której nie dokonano analizy eko-
nomicznej, jakie Skarb Państwa ponosi koszty rozpozna-
nia jednostkowych spraw w sądach małych i wielkomiej-
skich. Przeprowadzane wyliczenia w poszczególnych są-
dach wskazują, że przeciętny koszt rozpoznania sprawy 
w małym sądzie jest niższy o kilkadziesiąt złotych, zatem 
ich zniesienie w dobie kryzysu generowałoby dodatkowe 
obciążenie dla budżetu państwa w kwocie kilkudziesię-
ciu milionów złotych rocznie z pieniędzy podatników. (…) 

Obywatelski Komitet Obrony Sądu w Sochaczewie 
jest organizatorem tego zgromadzenia we współpracy 
z innymi środowiskami samorządowymi m.in. ze Spo-
łecznym Komitetem Obrony Sądu w Bochni, z inicjaty-
wą „Brońmy Sądów” Tomasza Kwarcińskiego, a także ze 
Stowarzyszeniem Młodzi w Regionie z Przasnysza oraz 
z Komitetem Obrony Sądu Rejonowego w Leżajsku. Na 
tym zgromadzeniu jest reprezentowanych prawie 50 śro-
dowisk powiatowych, w których mają być likwidowane 
sądy. (…) Uważamy, że likwidacja sądów będzie pierw-
szym krokiem do likwidacji prokuratur rejonowych, 
a następnie w ramach tzw. „taniego państwa” likwida-
cji kolejnych urzędów rejonowych lub powiatowych. Li-
kwidacja sądu to wyjęcie pierwszego ogniwa z łańcusz-
ka o nazwie „powiat”. W konsekwencji może to dopro-
wadzić do likwidacji naszych powiatów. Taka perspek-
tywa niestety jest prawdopodobna. (…) W uzasadnieniu 
do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości „o likwida-
cji sądów” zawarta jest następująca teza „etatyzacja wy-
działu na poziomie 7-8 jest najbardziej pożądaną, a jako 
minimalną trzeba wskazać etatyzację na poziomie 5-6”. 
Wydziały zamiejscowe likwidowanych sądów nie mają 
w przyszłości racji bytu, co wprost wynika z uzasadnie-
nia projektu: „funkcjonowanie tych wydziałów, szcze-
gólnie w odniesieniu do obecnych jednostek o etatyza-
cji wynoszącej 4-8 sędziów, będzie przedmiotem wnikli-
wego monitorowania, w kontekście zasadności ich dal-
szego istnienia”. Wynika wprost z tego stwierdzenia, że 
jest kwestią najbliższego czasu, miesięcy lub lat, kiedy 
nastąpi likwidacja wydziałów zamiejscowych w sądach 
o obsadzie 4 do 8 sędziów. Takich sądów jest ponad 80. 
Nieprawdziwa jest więc teza Ministerstwa, że likwidacja 

sądów nie spowoduje żadnych ujemnych konsekwencji 
dla obywateli. (…) W najbliższej przyszłości, za tę „refor-
mę sprawiedliwości” zapłacą mieszkańcy małych mia-
steczek i wsi, i to oni poniosą koszty dojazdów do sądów 
oddalonych nieraz o kilkadziesiąt kilometrów. (…) 

Problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości nie 
są małe sądy, ale duże sądy położone w metropoliach. 
To tamte sądy trzeba dzielić na efektywne, a nie likwido-
wać małe sądy rejonowe. Osobiście uważam, iż projekt 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości jest oparty 
na niekonstytucyjnej podstawie prawnej tj. art. 20 pkt 1 
Ustawy o ustroju sądów powszechnych. Dałem temu wy-
raz w opinii prawnej, która została przekazana do Stowa-
rzyszenia Iustitia oraz m.in. do Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego. Głęboko wierzę, że znajdzie się uprawnio-
ny podmiot, który zaskarży przywoływany już art. 20 pkt 
1 do Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że tym podmio-
tem, o co będziemy apelować, może być Krajowa Rada 
Sądownictwa lub Rzecznik Praw Obywatelskich. (…)

Powtórzmy za prezesem Naczelnej Rady Adwokac-
kiej mecenasem Andrzejem Zwarą retoryczne pytanie: 
„czy jest możliwa sędziowska niezawisłość w zależnym 
sądzie, lepionym przez władzę wykonawczą jak plasteli-
na?” My walczymy o nasze sądy z poczuciem odpowie-
dzialności za wspólnotę, jaką są nasze powiaty. Uważa-
my, że władza powinna być dla ludzi, a nie przeciw lu-
dziom. Temida może być ślepa, Minister Sprawiedliwo-
ści nie! Minister nie może być ślepy i głuchy na rzeczowe 
argumenty i głos ponad 200.000 mieszkańców powiatów 
dotkniętych likwidacją sądów, którzy złożyli swoje pod-
pisy pod petycjami. (…) 

Fragmenty wystąpienia adwokata Wojciecha Błaszczyka  
w obronie 116 sądów rejonowych

Fragmenty z dokumentu końcowego panelu dyskusyjnego przedstawicieli 
sądów rejonowych objętych projektem zniesienia
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Piotr Dobrołowicz, In Gremio: Sędziom ostatnio 
nie po drodze z Ministerstwem Sprawiedliwości. Ba-
talia o likwidację sądów, o zamrożone wynagrodzenia, 
o zmianę ustroju sądów powszechnych. Co jest przy-
czyną takiego stanu?

Ryszard Iwankiewicz: Punktem wyjścia w tej spra-
wie jest to, że od momentu transformacji w naszym 
kraju nigdy nie było spójnej polityki w zakresie wy-
miaru sprawiedliwości, koncepcji, która byłaby w spo-
sób konsekwentny realizowana przez kolejnych mini-
strów. Przypomnę, że w ostatnich 20 latach było ponad 
20 ministrów sprawiedliwości. Każdy z nich przycho-
dził z nowymi pomysłami, które wdrażane są bez głęb-
szego zastanowienia się. Na przykład ostatnie konsul-
tacje w sprawie nowelizacji ustawy o ustroju sądów  
powszechnych i planowanej restrukturyzacji sądów re-
jonowych są fasadowe. Robione tylko po to, by były. 
Sprawia to wrażenie, że ministerstwo chce słuchać sę-
dziów, ale ich nie słyszy. Stąd frustracja w środowisku 
sędziowskim. Jest wiele słusznych postulatów, wynika-
jących z doświadczenia z pracy tu, na dole - w sądach 
rejonowych, okręgowych, apelacyjnych – które wyma-
gają rozważenia. Tymczasem kierownictwo minister-
stwa sprawiedliwości ma tylko swoje pomysły, o innych 
nie chce słyszeć. 

P.D.: Minister sprawiedliwości początkowo za-
proponował likwidację 121 sądów. Teraz mówi się 
o 116. Ile sądów z okręgu szczecińskiego ma zniknąć 
z mapy? 

R.I.: Z projektu, który został przekazany nam w pią-
tek [tj. 17.02.2012 r. – red.] w celu odbycia kolejnego eta-
pu konsultacji wynika, że są takie trzy sądy: w Łobzie, 
który przejmie Sąd Rejonowy w Gryficach, w Kamie-
niu Pomorskim, który ma zostać przyłączony do Sądu 
Rejonowego w Świnoujściu i w Myśliborzu – z zamia-
rem przyłączenia go do Sądu Rejonowego w Choszcz-
nie. W porównaniu do projektu wyjściowego udało się 
uratować sądy w Świnoujściu i w Choszcznie. To suk-
ces. Chciałbym podkreślić, że zasadniczy wysiłek w ba-
talii o zachowanie sądów, mimo medialnego przypisy-
wania go organom samorządu terytorialnego i polity-
kom, został poniesiony przez szczecińskie środowisko 
sędziowskie, które przygotowało alternatywne koncep-
cje i silnie za nimi lobbowało. Argumenty wypracowa-
ne w Szczecinie, przez sądy rejonowe i okręgowe, przy 

wsparciu Sądu Apelacyjnego, w dużym stopniu zosta-
ły uwzględnione. 

P.D.: Projekt restrukturyzacji sądownictwa poprzez 
likwidację wielu sądów rejonowych jest przez sędziów 
powszechnie postrzegany jako zły [obok publikuje-
my uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgo-
wego w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2012 r. – red.].  
Czy można to jeszcze w ogóle zatrzymać?

R.I.: Wydaje mi się, że nie. Jestem właśnie po spo-
tkaniu z ministrem Gowinem, w którym uczestniczyli 
wszyscy prezesi sądów apelacyjnych. Minister oświad-
czył, że od tej restrukturyzacji nie odstąpi, dopuszcza 
jedynie niewielkie korekty. 

P.D.: Zgadza się pan z tym pomysłem?
R.I.: Co do zasady jego nie przekreślam, widzę dobre 

strony. Opór środowiska sędziowskiego wynika z tego, 
że traktuje się nas przedmiotowo. Brakuje platformy 
wymiany poglądów, która pozwoliłaby poczuć sędziom, 
że współuczestniczą w budowaniu nowego wizerunku 
wymiaru sprawiedliwości, samej struktury sądownic-
twa. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że 
obecny model funkcjonowania wymiaru sprawiedliwo-
ści jest nie do utrzymania. Jest nieefektywny. Chodzi 
o to, żeby stworzyć jak najlepszy. I będąc na miejscu mi-
nistra i osób pracujących w ministerstwie bardziej bym 
się wsłuchiwał w głosy przedstawicieli sądów i zasięgał 
ich opinii, ale na znacznie wcześniejszych etapach pro-
jektowania zmian. 

P.D.: Co nieefektywnego widzi pan w funkcjono-
waniu sądów w Kamieniu Pomorskim, w Łobzie, czy 
w Myśliborzu?

R.I.: Musimy spojrzeć na to szerzej. Oczywiście sądy, 
o których pan wspomniał, jeśli chodzi o wyniki staty-
styczne, funkcjonują bardzo dobrze. Nie mam zastrze-
żeń do pracy sędziów, ale jeśli sięgniemy do danych 
ogólnopolskich, to widać, że efektywność sądownictwa 
na obszarze całej Polski jest różna. Są sądy rejonowe, 
nawet okręgowe, które, jeśli chodzi o obsadę i liczbę za-
łatwianych spraw, pochłaniają wyniki kilku sądów rejo-
nowych lub okręgowych. Są potężne dysproporcje. Mó-
wiąc to czuję, że zaczynam bronić stanowiska minister-
stwa, a nie chciałbym, żeby tak zostało to odczytane. 
Faktem jest, że ministerstwo nie ma wielu argumentów, 
poza danymi statystycznymi, które uzasadniałyby tak 
drastyczną zmianę struktury sądownictwa rejonowego. 

z sędzią Ryszardem Iwankiewiczem, prezesem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie rozmawia Piotr Dobrołowicz

Udało się uratować sądy w Świnoujściu i w Choszcznie
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P.D.: Kwestia oszczędności?
R.I.: Oszczędności na pewno nie. To sprawdzono. 

Istotne mogą natomiast być w tym kontekście ostatnie 
zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, 
która częściowo wchodzi w życie 28 marca, a w pełnym 
zakresie od 1 stycznia przyszłego roku. W świetle tych 
przepisów każdy sąd rejonowy, który będzie miał obsa-
dę 15 etatów sędziowskich, musi mieć dyrektora. 

P.D.: Mniejsze sądy chyba dobrze radziły sobie bez 
tych dyrektorów.

R.I.: Tak, tylko proszę zauważyć, że relacje pomię-
dzy dyrektorami a prezesami ulegną zasadniczej zmia-
nie i gdyby to pozostawić tak, jak było do tej pory, to 
prezesi sądów w Łobzie i Kamieniu Pomorskim musie-
liby występować w roli petentów w stosunku do dyrek-
tora Sądu Okręgowego w Szczecinie, a nawet dyrektora 
naszego Sądu Apelacyjnego. Nie byłaby to komfortowa 
sytuacja. Proponowane przyłączenie Sądu Rejonowego 
w Łobzie do Gryfic oznacza, że w tym ostatnim sądzie 
zostanie utworzone stanowisko dyrektora, co spowodu-
je, że tamtejszy prezes będzie miał zupełnie inne moż-
liwości. Z tego punktu widzenia wydaje mi się, że kie-
rownictwa sądów rejonowych i sami sędziowie zyskają, 
jak również pracownicy administracyjni.

P.D.: Dzisiaj ministerstwo likwiduje sądy, ale w 
Łobzie, Kamieniu i w Myśliborzu sędziowie dalej będą 
orzekać. Czy to ostateczny etap restrukturyzacji, czy 
przejściowy, a jej zasadniczym celem jest fizyczna li-
kwidacja tych sądów w małych miejscowościach?

R.I.: Takie niebezpieczeństwo istnieje. Musimy jed-
nak wziąć pod uwagę to, czy te sądy macierzyste będą 
miały warunki do przyjęcia dodatkowej kadry sędziow-
skiej i administracyjnej. Z tego co mi wiadomo, to aż 
tak dobrze nie jest. Zresztą to musiałoby się wiązać z ol-
brzymimi nakładami finansowymi, na przykład rozbu-
dową istniejących sądów albo wręcz budową nowych 
obiektów. Ne pewno z tym należy się liczyć, ale myślę, 
że nie jest to bliska perspektywa czasowa. 

P.D.: Planowaną restrukturyzację sądów poprze-
dziło „zamrożenie” pensji sędziowskich. Pojawiły się 
poważne zarzuty co do konstytucyjności wprowadzo-
nych w tym zakresie zmian. Czy złożył pan już, zgod-
nie z sugestiami Iustitii, pozew o zapłatę utraconej 
części wynagrodzenia?

R.I.: Nie i nie zamierzam! Jestem bardzo sceptyczny 
co do tego rodzaju akcji. Rozumiem motywy, frustrację 
sędziów, ale takie rozgrywki, obliczone na medialny po-
klask, nie są nam do niczego potrzebne. Pamiętajmy, że 
ustawa zaskarżona jest do Trybunału Konstytucyjnego 
przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Nie ma 
więc sensu składać pozwów, niech najpierw wypowie 
się Trybunał Konstytucyjny.

P.D.: Uważa pan, że składanie pozwów to zły spo-
sób na dochodzenie swoich racji?

R.I.: Niestety czytałem komentarze na forach inter-
netowych pod wiadomościami anonsującymi tę akcję 
i nie znalazłem żadnego przychylnego. A obelgi, któ-

re tam się pojawiły, są trudne do przytoczenia. Decydu-
jąc się na akcje protestacyjne musimy brać pod uwagę 
to, dla kogo jesteśmy. Jeżeli w społeczeństwie będzie-
my odbierani negatywnie, a tak niestety obecnie jest, to 
i autorytet sądów ulegnie erozji. To nie sprzyja kondy-
cji sądownictwa, statusowi sędziów. Trzeba mieć trochę 
wyczucia politycznego przy tego rodzaju działaniach. 
Podam przykład policji, która też ma problemy finan-
sowe. Oni potrafią przedstawić swoje potrzeby tak, że 
słupki poparcia i zaufania społeczeństwa nie spadają. 
Z drugiej strony wiem, że młodzi ludzie nie chcą cze-
kać. Ale ja też kiedyś byłem młody i pracowałem w sto 
razy gorszych warunkach niż pracujący dzisiaj sędzio-
wie w sądach rejonowych i jakoś to przeżyłem. To jest 
służba, trzeba o tym pamiętać. 

P.D.: Czy dzisiejsze wynagrodzenia sędziów są zbyt 
niskie? 

R.I.: Tak, generalnie widzę potrzebę podniesienia 
wynagrodzeń nie tylko sędziów, szczególnie tych pra-
cujących w sądach rejonowych, ale także referenda-
rzy, asystentów i pracowników administracyjnych. Pa-
miętajmy, że wynagrodzenia sędziowskie były walory-
zowane, a płace w administracji sądowej już od kilku 
lat nie były podwyższane, realnie więc są coraz niższe.

P.D.: Podnoszony jest argument, że w Europie, w sa-
mej Polsce jest kryzys, w związku z tym sędziowie po-
winni solidarnie ze społeczeństwem ponosić obciąże-
nia związane z ratowaniem kraju.

R.I.: Oczywiście to żadna argumentacja. U nas nie 
ma kryzysu. Nasze płace kształtowane są w odniesieniu 
do średniego wynagrodzenia w gospodarce. Skoro ono 
rośnie, a tak jest, to przewidziany ustawowo mecha-
nizm powinien w stosunku do sędziów zadziałać. Nato-
miast jeżeli rzeczywiście będzie kryzys, to płace w go-
spodarce nie będą rosły - nasze także. Z tym się liczymy.

P.D.: Kolejny temat podjęty przez ministerstwo to 
stan spoczynku sędziów. Szykuje się kolejna wojna?

R.I.: Bieżące propozycje, nad którymi pracuje rząd, 
przedstawione na razie prezesom sądów apelacyjnych 
przez przedstawiciela ministra, generalnie nie wywo-
łują negatywnej reakcji. Ma zostać wydłużony wiek 
emerytalny, tak jak w przypadku innych osób. To nie 
jest problem, tym bardziej że wielu sędziów osiągają-
cych wiek 65 lat pracuje nadal. Druga propozycja to 
zniesienie możliwości wcześniejszego przejścia w stan 
spoczynku po wypracowaniu określonego stażu pra-
cy. To pomysł do dyskusji, ale nie na tyle kontrowersyj-
ny, aby budził zasadniczy sprzeciw. Minister proponu-
je także zwiększenie kontroli w stosunku do osób, które 
chcą przejść w stan spoczynku z uwagi na nieprzerwa-
ne roczne zwolnienia lekarskie. Także ten pomysł jest 
do zaakceptowania. Generalnie więc podstawowe zało-
żenia stanu spoczynku wydają się niezagrożone. Mini-
ster zresztą sam zapowiedział, że jego silna pozycja po-
lityczna gwarantuje niezmienność w tym zakresie obo-
wiązujących od lat regulacji. [ ]
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Radosław Bielecki
sędzia Sądu Rejonowego w Gryficach�

Pytanie jest dość przewrotne to i przewrotnie od-
powiem. Zależy dla kogo. Dla Ministra Sprawiedliwo-
ści? Zapewne, wszak głosi on powszechnie, że celem 
likwidacji niektórych sądów jest możliwość przeno-
szenia sędziów z miejsca na miejsce bez konieczności 
uzyskiwania ich zgody. Niestety nie da się odeprzeć 
wrażenia, że sędziowie mają się w zamyśle „reforma-
torów” stać urzędnikami sądowymi, a nie niezawisły-
mi, niezależnymi sędziami. Ciekawe kiedy odpowied-
ni urzędnicy wpadną na pomysł, żeby wszystkie sądy 
rejonowe w Polsce uczynić wydziałami zamiejscowy-
mi np. Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia. 
Niemożliwe? A dlaczego? Ta zmiana natomiast na 
pewno nie jest dobra ani dla sędziów (z powyższych 

choćby względów), ani dla pracowników sądów (kto 
potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy reforma ta nie 
spowoduje zwalniania pracowników administracyj-
nych, wszak niektórych etatów chyba nie będzie po-
trzeby dublować w wydziałach zamiejscowych), ani 
wreszcie dla klientów („przykro nam, ale sędzia pro-
wadzący Pani/a sprawę został właśnie przeniesiony 
do pełnienia obowiązków w wydziale zamiejscowym, 
więc sprawę rozpocznie od nowa inny sędzia”).

A jak do tych propozycji ministerstwa podchodzą 
mieszkańcy małych miast, które mają utracić sąd? 
Ostatnio byłem u fryzjera w Trzebiatowie. To niedu-
że miasto, więc pani fryzjerka już zdążyła się dowie-
dzieć gdzie pracuję. Była bardzo niezadowolona, że w 
Gryficach ponoć nie będzie sądu i trzeba będzie z każ-
dą sprawą jechać do Szczecina. Gdy się dowiedziała, 
że ten sąd zostaje, a nawet będzie miał wydziały za-

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje duże zmiany na administracyjnej mapie sądownictwa, 
z której ma zniknąć niebawem 116 sądów, w tym sądy w Kamieniu Pomorskim, Łobzie i Myślibo-
rzu. Wcześniej mówiło się nawet o likwidacji sądów w Gryficach, Gryfinie, a nawet Świnoujściu. 
Czy to dobry pomysł?

Jak do tych propozycji ministerstwa podchodzą mieszkańcy małych miast, które mają utracić sąd?

Sędziowie szczecińskiego okręgu sądowego wyrażają 
stanowczy protest przeciwko działaniom władz wykonaw-
czej i ustawodawczej, już podjętym oraz planowanym, któ-
re po raz kolejny naruszają przepisy Konstytucji w zakre-
sie dotyczącym władzy sądowniczej, lekceważąc jej pozy-
cję ustrojową i gwarancje niezawisłości zapewnione naj-
wyższym aktem prawnym Rzeczypospolitej Polskie�j.

 
Obniżenie od dnia 1 stycznia 2012 r. wynagrodzeń sę-
dziów w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju 
jest powrotem do praktyki wieloletniego łamania art. 178 
ust. 2 Konstytucji. Gdy w 2009 r. ustanawiano nowe za-
sady wynagradzania sędziów, zbliżające je do wymogów 
konstytucyjnych, przedstawiciele władz politycznych skła-
dali obietnice, że będą one nienaruszalne i nie będzie po-
wrotu do doraźnego manipulowania tymi wynagrodzenia-
mi przy pomocy jakichkolwiek ustaw związanych z budże-
tem. Tylko przez dwa lata dotrzymywali słowa. (…)

Jednocześnie ogłoszono projekt rozporządzenia Mini-
stra Sprawiedliwości znoszącego 122 sądy rejonowe, w 
tym pięć sądów naszego okręgu: w Choszcznie, Kamie-
niu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu i Świnoujściu. Mini-
ster wprost zapowiada, że celem tego posunięcia jest zmu-
szenie sędziów do orzekania w dwóch siedzibach na zmia-
nę, w zależności od potrzeb. Przypominamy zatem, że gdy 
w 2008 r. próbowano wprowadzić do Prawa o ustroju są-
dów powszechnych przepisy pozwalające na delegowanie 
sędziego do innego sądu bez jego zgody, Trybunał Konsty-
tucyjny wyrokiem z 15 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 
57) uznał je za niezgodne z Konstytucją.

 
Znoszenie czy też łączenie sądów dla pozoru, po to, aby 
przenosić sędziów z dnia na dzień z miasta do miasta, było-

by rażącym przykładem łamania ustanowionego w art. 180 
ust. 2 Konstytucji zakazu przenoszenia sędziów wbrew ich 
woli do innej siedziby. Zakaz ten stanowi ważną gwaran-
cję niezawisłości, a jego zniesienie da możliwość wywiera-
nia nacisków na sędziów, aby wydawali orzeczenia okre-
ślonej treści, pod groźbą natychmiastowego skierowania 
do pracy poza miejscem zamieszkania. Obecnie minister 
zapowiada omijanie powyższego zakazu aktem prawnym 
nawet niższego rzędu niż ustawa. 

 
Projekt zniesienia sądów jest przy tym nieracjonalny ze 
względów organizacyjnych, demograficznych i geograficz-
nych. Jest sprzeczny z niedawno uchwaloną zmianą Prawa 
o ustroju sądów powszechnych, przewidującą w art. 21 ist-
nienie sądów rejonowych różnej wielkości. Znosi jednost-
ki wydolne i dobrze funkcjonujące, nie uwzględnia słusz-
nych stanowisk organów samorządu terytorialnego, lek-
ceważy potrzeby obywateli i ignoruje oczywiste względy 
związane z komunikacją. Przypadkiem skrajnie nonsen-
sownym jest pomysł przyłączenia Sądu Rejonowego w 
Świnoujściu, ważnym mieście będącym powiatem miej-
skim, do jednego z sądów w oddalonym o ponad 100 km 
Szczecinie, podczas gdy połączenia drogowe między tymi 
miastami prowadzą albo przez uciążliwą przeprawę pro-
mową oraz przez siedzibę innego sądu, albo przez Niemcy.

 
Podejmując niniejszą uchwałę, mamy pełną świadomość, 
że wszystkie uchwały nawet najwyższych organów samo-
rządu sędziowskiego są przez władze polityczne konse-
kwentnie ignorowane. Stanowczo więc zapowiadamy, że 
sędziowie podejmą w obronie konstytucyjnych gwarancji 
niezawisłości wszelkie dopuszczalne prawem działania, je-
śli nadal będą do tego zmuszani. [  ]

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Szczecinie 
z dnia 30 stycznia 2012 r. (fragmenty)
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miejscowe w Łobzie nieco się uspokoiła, ale nie mogła 
pojąć jaki jest sens tej „reformy”. Niestety, nie potra-
fiłem jej tego wyjaśnić. Podobno „sąd nie apteka, nie 
musi być na każdym rogu”. Proszę jednak wytłuma-
czyć mieszkańcowi choćby wspomnianego Łobza, że 
jego miasto już nie zasługuje na sąd. Zapewniam, nie 
zrozumie. Podobnie jak i ja.

Ryszard Brodziński
Starosta Łobeski

Mieszkańcy powiatu łobeskiego podchodzą bardzo 
negatywnie do pomysłów Ministerstwa Sprawiedli-
wości na reformę sądownictwa, czego dowodem jest 
znaczna liczba podpisów złożonych pod protestem 
skierowanym w połowie lutego do pana ministra Go-
wina. Również Rada Powiatu i Rady Gmin wyraziły 
w formie uchwał swój sprzeciw wobec zamiaru znie-
sienia samodzielności Sądu Rejonowego w Łobzie.  
W pełni utożsamiam się z tymi stanowiskami. Po-
nadto uważam, iż forma tzw. konsultacji z samorzą-
dami w żadnym razie nie spełniała podstawowych 
wymogów podmiotowego traktowania wspólnot lo-
kalnych. 

Nie czuję się upoważniony ani kompetentny dla 
oceny działań Ministra Sprawiedliwości, ale uwa-
żam, że planowane zmiany mają jedynie charakter 
propagandowy (…). Tak jak i pozostali mieszkańcy Po-
wiatu, obawiam się że w tych sądach, gdzie na roz-
patrzenie sprawy czeka się długo, nic się nie popra-
wi, natomiast w takich sądach jak nasz, gdzie spra-
wy rozpatrywane są w przyzwoitym terminie nastą-
pi pogorszenie. Podkreślić należy, że sąd łobeski ma 
długą tradycję. Istniał już w XV wieku i działa prak-
tycznie nieprzerwanie do dziś. Instytucje wymiaru 
sprawiedliwości, takie jak sąd czy prokuratura, od-
grywają wielką rolę w budowaniu świadomości praw-
nej obywateli, tworzą poczucie bezpieczeństwa, spa-
jają wewnętrznie wspólnotę narodową i lokalną. In-
stytucje te niejako reprezentują państwo w terenie i są 
jego symbolem. Od nich zależy w znacznej mierze au-
torytet państwa. Nie chciałbym żeby mieszkańcy ta-
kich powiatów jak nasz poczuli się opuszczeni i zapo-
mniani przez państwo. Od osób na stanowiskach mi-
nisterialnych należy oczekiwać szerokiego i daleko-
wzrocznego spojrzenia na sprawy, brania pod uwagę 
nie tylko doraźnych efektów, ale także długofalowych 
społecznych następstw podejmowanych decyzji. I ta-
kiego szerokiego i dalekowzrocznego spojrzenia ży-
czę ministrowi Gowinowi. 

Wioletta Rachubińska-Wilk
adwokatka z Gryfic

Pr�opozycja likwidacji sądów w małych miejsco-
wościach nie jest dobrym rozwiązaniem. Przykładem 
jest likwidacja wydziału pracy w sądzie rejonowym 
w Gryficach i przeniesienie spraw pracowniczych 
do SR Goleniów. Skarb Państwa zaoszczędził dodat-
ki do wynagrodzeń dla przewodniczącego wydzia-
łu i kierownika sekretariatu, ale w polityce szukania 

oszczędności w ogóle nie zwraca się uwagi na proble-
my ludzi, którzy musza dojeżdżać do odległego niekie-
dy o 80 km sądu. 

Likwidacja sądownictwa w mniejszych miejsco-
wościach z pewnością skutkowała będzie zamknię-
ciem pewnej grupie osób realnej możliwości pochyle-
nia się przez sąd nad ich sprawą, a przecież sądy zo-
stały powołane właśnie do rozstrzygania problemów. 
Niewątpliwie również powstanie problem dla adwo-
katów świadczących pomoc prawną z urzędu przy sie-
dzibie sądów, które będą oddalone od siedzib kance-
larii, to negatywnie wpłynie na możliwość częstego 
przeglądania akt, itp.

Radosław� Reszke
adwokat ze Świnoujścia 

Dla mieszkańców Świnoujścia propozycja Mini-
stra Sprawiedliwości dotycząca zmian organizacyj-
nych w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu była spo-
rym zaskoczeniem. Wynikło to z kilku okoliczności. 
Pierwszą był fakt, iż brak było uprzednich informacji 
dotyczących planów ministra Gowina. Po wtóre, gdy 
informacje takie już się pojawiły, zostały one przed-
stawione w mediach, jako „likwidacja” Sądu Rejono-
wego w Świnoujściu. 

(…) Zastrzeżenia mieszkańców budziło w szcze-
gólności stricte matematyczne kryterium zastoso-
wane przez ministra, ograniczone jedynie do liczby 
sędziów, a pomijające takie okoliczności jak wpływ 
spraw i liczba spraw załatwianych w danym roku. 

Było to kryterium tym bardziej kontrowersyjne, 
że według niepotwierdzonych informacji Sąd Re-
jonowy w Świnoujściu może pochwalić się wysoką 
efektywnością działania. Wyjątkowo mocno miesz-
kańcy akcentowali także absolutnie niepowtarzal-
ne w skali kraju okoliczności związane z lokaliza-
cją Świnoujścia. Sąd w Świnoujściu zlokalizowany 
jest na wyspie Uznam. Ta ostatnia kwestia budziła 
szczególne obawy związane z ewentualnym dostę-
pem do sądu. Obawy te zostały tylko spotęgowane 
przez informację, iż sąd w Świnoujściu będzie nadal 
funkcjonował, jako wydział zamiejscowy Sądu Rejo-
nowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczeci-
nie. (…) W przekonaniu mieszkańców, uczynienie z 
sądu w Świnoujściu wydziału zamiejscowego sądu w 
Szczecinie, oddalonego o ponad 100 km i dodatkowo 
odizolowanego przeprawą promową, było rozwiąza-
niem co najmniej mało racjonalnym. Nikogo chyba 
nie trzeba przekonywać, iż podróż na trasie Szcze-
cin - Świnoujście potrafi w sezonie letnim trwać po-
nad 3 godziny. 

Prezydent Miasta Świnoujście Janusz Żmurkie-
wicz osobiście spotkał się z ministrem Gowinem, aby 
przedstawić jemu powyższe problemy oraz prosić o 
ponowne rozważenie zasadności takiej decyzji przy 
rozszerzonych kryteriach oceny efektywności pacy 
sądu. Mieszkańcy Świnoujścia z wielką ulgą przyjęli 
informację, iż  w nowym projekcie nie przewidziano 
już tworzenia ośrodka zamiejscowego w Świnoujściu. 
Wyspiarze znów są zadowoleni. [  ]
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Grzegorz Szacoń: Jak ocenia pan panel „Sądy funkcjo-
nują na rzecz społeczności lokalnej”?

Rafał Puchalski: Dyskusja, jaka wywiązała się w trak-
cie panelu jednoznacznie dowodzi, że była to bar-
dzo potrzebna inicjatywa. Sposób prowadzenia dialo-
gu i konsultacji z prezesami sądów przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości świadczy, iż w toku prac nad rozpo-
rządzeniem pominięto najważniejszy jej aspekt, czyli 
merytoryczną analizę zasadności przeprowadzania ta-
kiej reorganizacji sądownictwa. Przedstawiane przez 
uczestników argumenty wskazują na potrzebę przy-
jęcia całkowicie odmiennego kierunku zmian w wy-
miarze sprawiedliwości. Smutną konstatacją pozosta-
je fakt, że szeroko zakrojone konsultacje projektu roz-
porządzenia znoszącego sądy, ograniczyły się w stosun-
ku do prezesów sądów jedynie do prawa złożenia pi-
semnych stanowisk. Tym samym zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Iustitia panel dał możliwość przygoto-
wania argumentów, które będą podstawą do dalszych 
rozmów SSP Iustitia z Ministerstwem Sprawiedliwości. 
Należy podkreślić, że przyjęty dokument końcowy jest 
wynikiem rzeczywistych i merytorycznych konsultacji 
z środowiskiem sędziowskim, które z poziomu lokal-
nych sądów mają największą wiedzę o potrzebie i for-
mie urzeczywistniania roli sądownictwa dla społeczno-
ści lokalnych. Szczególnie doceniam udział prezesów 
sądów, którzy swoją postawą wykazują pełną troskę o 
dobro ich jednostek organizacyjnych i konstytucyjne, 
obywatelskie prawo do sądu. 

G.S.: Jakie nowe problemy narzucanej sądownictwu re-
formy znaleźliśmy w przeprowadzonej dyskusji?

R.P.: Głównym zarzutem, jaki można wysnuć pod ad-
resem autorów tej reformy jest pozorność w prowa-
dzonych konsultacjach społecznych oraz brak analizy 
rzeczywistych potrzeb społeczeństwa w zakresie do-
stępności obywatela do sądu. W uzasadnieniu projek-
tu podniesiono, że planowana reorganizacja ma na celu 
zwiększenie efektywności sądów w zakresie szybkości 
postępowań sądowych oraz poprawę racjonalnego za-
rządzania kadrami. Tymczasem uczestnicy panelu da-
nymi statystycznymi zgromadzonymi w swoich sądach 
oraz Europejskiej Komisji ds. Efektywności Wymiaru 
Sprawiedliwości (CEPEJ) wykazali, że przyjęty kieru-
nek reform jest błędny i w miejsce tworzenia dużych 
jednostek, zachodziłaby konieczność tworzenia więk-
szej liczby małych jednostek sądowych, które będą „bli-
żej obywatela”. Polska jest krajem, który w Europie 
ma jedną z najmniejszych liczb sądów pod względem  

Reforma dla tabloidów
Nietrudno się domyślić, że krytycy pomysłu likwidacji 1/3 są-

dów rejonowych w Polsce będą publicznie piętnowani. Ponieważ 
to autorzy reformy nadają ton w głównym nurcie mediów, moż-
na spodziewać się, że wizerunek wymiaru sprawiedliwości i ra-
cje krytyków będą przedmiotem ataku. W historii rządów obec-
nej opcji politycznej mieliśmy już przykłady „odnalezienia” kilku 
wrogów publicznych. Byli nimi hazardziści, sprzedawcy dopala-
czy, kibice, lekarze, aptekarze i koncerny farmaceutyczne. Teraz 
być może zostaną nimi ogłoszeni sędziowie i ich „poplecznicy”.

Nie chcę jednak trącać tonów politycznych i oceniać tej naj-
prostszej, a zarazem jakże efektownej medialnie metody rządze-
nia. Tym razem jednak pomysłodawcy reformy natrafili na prze-
ciwnika znacznie trudniejszego niż dotychczas, bowiem takiego, 
który nie przyjmuje bezkrytycznie odpowiednio przygotowanych 
dawek informacji dla tabloidów. Nasze środowiskowe dyskusje 
obnażyły, że – choć to wbrew wszystkim regułom logiki i prak-
seologii - można w ramach tej światłej reformy zlikwidować sądy 
z najlepszymi wynikami (jak w okręgu gorzowskim i szczeciń-
skim). Można połączyć sądy, które nie stykają się swoimi okręga-
mi, można dołączyć sprawny kilkunastoosobowy sąd do wielkie-
go kilkudziesięcioosobowego molocha. Można łączyć sądy równo-
rzędne pod względem obsady i wyników (pod hasłem wzajemnej 
pomocy), można zlikwidować sąd utworzony zaledwie kilka lat 
temu, można znieść sąd w trakcie remontu budynku i poszerzania 
jego bazy lokalowej i można wreszcie dołączać do niedawno wy-
odrębnionego sądu sąd, z którego się go wydzieliło.

O tym, jakie granice racjonalności i przyzwoitości przekracza 
planowana reforma świadczy interpelacja, którą złożył w Sejmie 
poprzedni minister sprawiedliwości. Domaga się on wyjaśnień w 
przedmiocie likwidacji Sądu Rejonowego w Brzezinach. Będąc 
pod wrażeniem tego gestu chciałbym zapytać: to kto i kiedy przy-
gotował tę reformę, jeśli o jej szczegółach nie wiedział człowiek, 
który przez 3 lata kierował resortem sprawiedliwości?

Nie chcę znęcać się nad pomysłodawcami. Wolę wyrazić 
współczucie wobec tych, którzy w taki sposób prowadzą sprawy 
państwa. Oczami wyobraźni widzę tę atmosferę chaosu i niepew-
ności, w jakiej największą reformę wymiaru sprawiedliwości w 
powojennej Polsce ogłasza się faksem na dwa dni przed Świętami 
Bożego Narodzenia. Tak samo widzę gorączkę, w jakiej powstają 
kolejne warianty likwidacji i ucieczkę od ich konsultacji. Domy-
ślam się targów o kształt nowej mapy sądownictwa, na skutek któ-
rych raz konkretny sąd się likwiduje, innym razem pozostawia, co 
obnaża absurdalność całego założenia. Dostrzegam minimalizm 
wypowiedzi nowego ministra o reformie, bo cóż ma o niej powie-
dzieć człowiek, któremu ten resort jest tak tragicznie obcy. Praw-
dopodobnie podpowiedziano mu, że potrzebę wykreślenia 1/3 są-
dów uzasadnia skierowanie do orzekania prezesów sądów - jak-
by każdy z prezesów nie miał własnego decernatu, w którym nor-
malnie orzeka.

Jako obywatelowi jest mi wstyd, że potrzeba nadania komuni-
katu dla tabloidów o reformie – choćby najbardziej nieprzemyśla-
nej, najsłabiej uzasadnionej i najprymitywniejszej koncepcyjnie 
- jest ważniejsza niż ochrona jednej z najistotniejszej funkcji pań-
stwa, czyli wymiaru sprawiedliwości. Wstyd, że pusta ambicja po-
lityczna jest ważniejsza niż ochrona i stabilność służby i pracy kil-
ku tysięcy sędziów i urzędników sądów rejonowych. [ ]

Grzegorz Szacoń, 
sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie 
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usytuowania geograficznego i strukturalnego w porów-
naniu z krajami o podobnym obszarze i ludności. W 
toku dyskusji wskazano na szereg potencjalnych pro-
blemów organizacyjnych reformy. Pojawią się dodat-
kowe koszty wynikające z konieczności zatrudnienia 
kilkudziesięciu dyrektorów, zmiany nazw wydziałów i 
czynności z tym związanych oraz permanentnych kosz-
tów przejazdów i korespondencji między sądem macie-
rzystym a wydziałem zamiejscowym. Istnieje ponadto 
poważna obawa, że z uwagi na tzw. niezmienność skła-
du orzekającego w sprawach karnych, może dojść do 
konieczności ich rozpoznawania od początku, co spo-
wodowałoby wydłużenie czasu postępowań sądowych. 
Nie sposób również zapomnieć, że podstawowym kie-
runkiem usprawnienia sądownictwa nie powinny być 
zmiany organizacyjne, a znacząca poprawa warunków 
pracy sędziów w zakresie tzw. kadry pomocniczej oraz 
uproszczenie procedur. Tymczasem Ministerstwo Spra-
wiedliwości, które jest odpowiedzialne właśnie za te 
wskazane aspekty, woli pozorować działania i niszczy 
utrwalone struktury sądów w Polsce.

G.S.: Jakie wnioski z dyskusji możemy wykorzystać 
i nagłaśniać w krytyce planowanej likwidacji sądów?

R.P.: Podstawowym zarzutem, jaki należy podnosić 
w toku rozmów jest poważna wątpliwość odnośnie kon-
stytucyjności uprawnienia Ministra Sprawiedliwości do 
znoszenia i tworzenia sądów w drodze rozporządzenia, 
a nie ustawy. Zostało to podniesione przez Krajową Radę 
Sądownictwa w skardze konstytucyjnej i moim zdaniem 
pan minister, jako osoba stojąca na straży przestrzega-
nia prawa, powinien wysłuchać apelu uczestników de-
baty i wstrzymać się z ostateczną decyzją do czasu roz-
strzygnięcia sprawy przez TK. Jednym z zadań stawia-
nych służbie sędziowskiej jest obowiązek wskazywa-
nia na naruszanie prawa, jak chociażby na próbę omi-

nięcia konstytucyjnej zasady nieprzenoszalności sędzie-
go. W 2007 r. podjęto próbę wprowadzenia do Prawa o 
ustroju sądów powszechnych możliwości delegowania 
sędziów do innych sądów bez ich zgody, jednak Trybu-
nał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 15 stycznia 2009 
r. (Dz.U. nr 9, poz. 57) uznał owe przepisy za niezgod-
ne z Konstytucją RP. Zastrzeżenia należy również zgła-
szać w zakresie pominięcia znacznych nakładów pono-
szonych przez społeczności lokalne oraz budżet państwa 
na obiekty znoszonych sądów, pominięcia względów or-
ganizacyjnych, demograficznych i geograficznych, znisz-
czenia utrwalonej historycznie i społecznie struktury są-
downictwa. Niezbędnym wydaje się podnoszenie do-
świadczeń innych krajów europejskich, jak np. w Re-
publice Słowacji, w której kilkanaście lat temu również 
podjęto decyzję o likwidacji małych sądów, liczących do 
15 sędziów i z pominięciem takich kryteriów jak ilość 
spraw wpływających do sądu, poszczególne obciąże-
nia sędziów, szybkość w ich rozpoznawaniu czy wskaź-
niki zaległości. Obecnie Słowacja przywraca ponownie 
starą strukturę organizacyjną i tworzy jeszcze mniejsze 
jednostki sądowe, które są znacznie efektywniejsze i ła-
twiejsze w zarządzaniu. Szczególnie krytycznie należy 
odnieść się do braku analizy finansowej skutków refor-
my w zakresie wyliczeń kosztów ponoszonych przez po-
datników przy rozpoznaniu sprawy w małych jednost-
kach oraz tzw. sądach wielkomiejskich. Dane statystycz-
ne są tutaj nieubłagane i dowodzą, że Skarb Państwa bę-
dzie zmuszony do wydatkowania dodatkowych kilku-
dziesięciu milionów złotych rocznie. Brak tej analizy 
oraz „utajnienie” wyników audytu małych jednostek zle-
conego przez MS dowodzi, że prawdziwym celem plano-
wanej reformy jest jedynie wpisanie się przez pomysło-
dawców do historii, jako „wielcy reformatorzy” sądow-
nictwa, a nie dobro przeciętnego obywatela. Planowana 
reforma w żaden sposób nie przyspieszy postępowań są-
dowych, a odbije się jedynie na społeczeństwie. [  ]

z sędzią Rafałem Puchalskim, wiceprezesem do spraw  
organizacyjnych SSP Iustitia rozmawia Grzegorz Szacoń

Planowana reforma 
nie przyspieszy 
postępowań sądowych

rys. Arkadiusz Krupa (Sędzia Sądu Rejonowego w Goleniowie)
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Zmiany w KPA

Informatyzacja administracji publicznej miała 
przede wszystkim za zadanie współpracę systemów 
teleinformatycznych oraz stworzenie normatywnych 
ram funkcjonowania elektronicznej administracji, 
a nadto ułatwienie życia obywatelom, którzy chcą za-
łatwić sprawę w urzędzie przez Internet i w ten sposób 
zaoszczędzić czas. Dla obywatela korzystającego z elek-
tronicznej korespondencji z organem administracji nie-
zwykle istotne jest stworzenie możliwości korzystania 
z elektronicznej platformy usług administracji publicz-
nej (ePUAP). 

W ustawie z 17 lutego 2005 o informatyzacji dzia-
łalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
zdefiniowano ePUAP jako system teleinformatyczny, w 
którym instytucje publiczne udostępniają usługi przez 
pojedynczy punkt dostępowy w sieci Internet. Nadto w 
ustawie jest też pojęcie: profilu zaufanego ePUAP, pod-
pisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, pod-
pisu systemowego ePUAP oraz elektronicznej skrzynki 
podawczej. Warunkiem posiadania skrzynki na ePUAP 
jest założenie konta. Nadawanie dokumentów na skryt-
ki ePUAP także wymaga posiadania konta.

Przedstawione rodzaje podpisów elektronicznych 
ePUAP są bardziej przyjazne i tańsze niż kwalifikowa-
ny bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Z do-
tychczasowych danych wynika, że skala osób zakłada-
jących konta na ePUAP jest znikoma (wymaga to jed-
nej wizyty w urzędzie celem potwierdzenia danych oso-
bowych), a i organy administracji nie są przygotowane 
w wystarczającym stopniu do pełnego wprowadzenia 
w życie elektronicznej administracji.

Zgodnie z wprowadzoną w życie 7 czerwca 2010 r. 
zmianą do art. 14 kodeksu postępowania administra-
cyjnego sprawy należy załatwiać w formie pisemnej 
lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumie-
niu przepisów ustawy z 17 lutego 2005 r. o informaty-
zacji działalności podmiotów realizujących zadania pu-
bliczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 z późn.zm.), doręczone-
go środkami komunikacji elektronicznej. Aby załatwić 
sprawę w formie dokumentu elektronicznego koniecz-
ne jest spełnienie przesłanek przewidzianych w usta-
wie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elek-
troniczną .

Dokument elektroniczny to stanowiący odrębną ca-
łość znaczeniową zbiór danych, uporządkowanych w 
określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na infor-
matycznym nośniku danych (art. 3 pkt 2 ustawy z 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne).

W kodeksie postępowania administracyjnego wpro-
wadzono w 2010 r. zmiany, które umożliwiają wnosze-
nie podań za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą orga-
nu administracji publicznej utworzoną na podstawie 
wspomnianej ustawy o informatyzacji (art. 63 k.p.a.).

Wypada tu zaznaczyć, że podanie wniesione w for-
mie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzy-
telnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 
20 a ust. 1 albo ust. 2 ustawy o informatyzacji oraz za-
wierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzo-
rze podania określonym w odrębnych przepisach. 

Zmieniono też od 17 czerwca 2010 r. treść art. 391 
kodeksu postępowania administracyjnego w taki spo-
sób, że organ jest obecnie obowiązany do doręczenia 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w ro-
zumieniu przepisów ustawy z 18 lipca 2002 r. o świad-
czeniu usług drogą elektroniczną pism, w tym oczywi-
ście decyzji administracyjnych, gdy wystąpi o to stro-
na albo zaproponuje to organ, a strona wyrazi zgodę na 
doręczenie pism za pomocą środków elektronicznych. 
Dotychczas, tj. od 21 listopada 2005 r., organ jedynie 
mógł się pozytywnie ustosunkować do wniosku strony 
o przesłanie pism drogą elektroniczną, lecz nie był do 
tego zobligowany.

Czynności, które musi przeprowadzić organ admi-
nistracji, aby skutecznie doręczyć dokument w formie  
dokumentu elektronicznego, zostały szczegółowo 
przedstawione w art. 46 kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego. 

Aby można było mówić o skutecznym doręczeniu, 
organ musi dysponować „urzędowym poświadczeniem 
odbioru”. W myśl zaś § 2 pkt 5 rozporządzenia Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 listopa-
da 2006 r. w sprawie sporządzania pism w formie do-
kumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 227, poz. 1664) 
„urzędowe poświadczenie odbioru” to „dane elektro-
niczne dołączone do doręczanego pisma w formie do-
kumentu elektronicznego lub połączone z tym doku-
mentem w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmia-
na dokonana w tym dokumencie jest rozpoznawana”.

Organy muszą też zapewnić stronom dostęp do swo-
ich systemów teleinformatycznych w przypadku, gdy 
wnoszą one pisma w formie dokumentu elektroniczne-
go (73 § 3 k.p.a.).

Podwyższone standardy dotyczące kwalifikowanego 
podpisu zostały nałożone wyłącznie na organ i tak, je-
żeli decyzja wydana została w formie dokumentu elek-
tronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waż-
nego kwalifikowanego certyfikatu. Warto zaznaczyć, że 
analogicznie rozwiązania znalazły się też w Ordynacji 
podatkowej.

Elektroniczna administracja 

|  Grzegorz Jankowski, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie



Zmiany w elektronicznej komunikacji w administracji 
publicznej a procedura sądowo-administracyjna 

17 czerwca 2010 r. weszły w życie zmiany dokonane 
w ustawie z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o infor-
matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne. Wśród wielu zmian wprowadzono też nowe 
rozwiązania prawne: ePUAP, centralne repozytorium 
wzorów dokumentów elektronicznych i dotyczące reali-
zacji zadań wynikających ze strategii rozwoju społeczeń-
stwa informacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

W projekcie wspomnianych zmian uznano, że sądy 
administracyjne powinny zostać włączone w krąg pod-
miotów ustawy. Projekt w tym zakresie nie został jed-
nak poparty przez Naczelny Sąd Administracyjny. Nie 
oznacza to jednak, że zmiany w ogóle nie dotkną są-
downictwa administracyjnego. Tam, gdzie sąd admini-
stracyjny stosuje kodeks postępowania administracyj-
nego – wydając decyzje administracyjne, będzie zobo-
wiązany stosować rozwiązania dotyczące elektronicz-
nej administracji z k.p.a. Tak będzie przykładowo, gdy 
sąd administracyjny wyda decyzję w oparciu o ustawę 
o dostępie do informacji publicznej. 

Ustawa o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi w niewielkim stopniu wykorzystuje środki ko-
munikacji elektronicznej. Art. 12 a § 1 ppsa przewiduje 
możliwość fakultatywnego tworzenia i przetwarzania 
akt z wykorzystaniem technik informatycznych, a art. 
65 § 3 ppsa pozwala na przesyłanie pism do sądu ad-
ministracyjnego za pośrednictwem telefaksu lub pocz-
ty elektronicznej.

Również sąd może doręczyć pismo w takiej formie, 
jeżeli strona co najmniej w sposób dorozumiany wska-
zała na ten tryb doręczeń i podała adres internetowy. 
Nie ma więc przeszkód, aby pismo do sądu admini-
stracyjnego, w tym skargę i skargę kasacyjną wysłać  
e-mailem. Pismo takie będzie, co prawda, obarczone 
brakiem formalnym w postaci braku podpisu. Jednak 
na wezwanie sądu pismo należy uzupełnić przez złoże-
nie własnoręcznego podpisu.

Myślę, że w perspektywie kilku lat sądownictwo 
administracyjne upora się z procesem cyfryzacji i po 
wprowadzeniu zmian do ppsa pojawi się możliwość 
załatwienia spraw przed sądami administracyjnymi 
w drodze elektronicznej. [ ]

reklama
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Etyka z greckiego éthikós – zwyczajny; éthos – oby-
czaj, zwyczaj, to dział filozofii, zajmujący się badaniem 
moralności i tworzeniem systemów myślowych, z któ-
rych można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa 
też nazywana filozofią moralną.

„Moralność to z formalnego punktu widzenia zbiór 
dyrektyw w formie zdań rozkazujących w rodzaju „nie 
zabijaj”, których słuszności nie da się dowieść ani za-
przeczyć, gdyż zdania rozkazujące nie są zdaniami w 
sensie logicznym. Celem etyki jest dochodzenie do źró-
deł powstawania moralności, badanie efektów, jakie 
moralność lub jej brak wywiera na ludzi oraz szukanie 
podstawowych przesłanek filozoficznych, na podstawie 
których dałoby się w racjonalny sposób tworzyć zbiory 
nakazów moralnych. Poglądy etyczne przybierają zwy-
kle formę teorii, na którą składa się zespół pojęć i wyni-
kających z nich twierdzeń, na podstawie których moż-
na formułować zbiory nakazów moralnych”.

Zatem wywodząc z powyższego przyjąć należy, iż 
w etyce mamy do czynienia z regułami moralnymi for-
mułowanymi w postaci zdań rozkazujących. Reguły w 
przeciwieństwie do norm nie dają możliwości dokony-
wania interpretacji. Wynikający z nich nakaz lub przy-
zwolenie jest jednoznaczne i nie pozwala na dowolność 
interpretacji. W teorii obiektywistycznej zakłada się, że 
reguły etyczne mają charakter uniwersalny i można je 
wywieść z ogólnych założeń, a następnie zastosować do 
wszystkich ludzi. Odmiennie stanowi teoria subiekty-
wistyczna, która zakłada, że reguły etyczne są wytwo-
rem poszczególnych ludzi. Prowadzi to do wniosku, że 
jeśli istnieją jakieś wspólne normy, to są one wynikiem 
podobnej zawartości umysłów większości ludzi, lub na-
wet że nie ma czegoś takiego jak wspólne reguły poste-
powania i każdy posługuje się swoim prywatnym syste-
mem nakazów moralnych.

Prawo, a w szczególności osoby wykonujące zawody 
prawnicze zajmują w stosunku do zagadnień moralno-
ści pozycję szczególną ze wszystkich dyscyplin i zawo-
dów. Prawo i moralność częstokroć przenikają się na-
wzajem, a same granice między tymi naukami bywają 
często niemożliwe do określenia. Reguły moralne czę-
stokroć stają się nakazami prawnymi ubranymi w arty-
kuły w określonych ustawach. Inną formą, dzięki któ-
rej odnajdujemy etykę na gruncie zawodowym, są two-
rzone lub modyfikowane ostatnio kodeksy etyki zawo-
dowej. W tym nurcie nie da się nie zauważyć noweli-
zacji kodeksu etyki zawodowej komornika sądowego.

Jako prawnik czynnie wykonujący zawód komorni-
ka sądowego utwierdzam się w przekonaniu, iż regula-
cja zawodu komornika w świetle obowiązujących prze-
pisów jest trudna do zaakceptowania, a w każdym razie 
daje wiele do myślenia. Istotą kodeksu etyki zawodo-
wej każdego zawodu jest takie określenie poziomu za-
sad, które powinno być przestrzegane, by na każdym 

etapie ich stosowania następowało budowanie godno-
ści urzędu.

W § 2 kodeksu etyki zawodowej komornika sądo-
wego zawarto tezę, iż organy samorządu komornicze-
go czuwają nad pozyskiwaniem do zawodu najlepszych 
i najbardziej doświadczonych prawników i utrzymy-
waniem przez komorników wysokich standardów mo-
ralnych oraz bronią środowisko przed atakami na jego 
godność i niezależność. 

Zapis ten w mojej ocenie pozostaje w sferze daleko 
idącej życzeniowości twórców kodeksu. Twierdzenie to 
wynika z obserwacji poczynionych w trakcie licznych 
posiedzeń Rady Izby w Szczecinie. Na posiedzeniach 
Rada częstokroć opiniowała osoby ubiegające się o sta-
nowisko komornika sadowego. W ocenach tych kiero-
wano się stażem danej osoby, opiniami dotychczaso-
wych pracodawców, tj. komorników, ocenami uzyska-
nymi na egzaminach kończących aplikację. Brano pod 
uwagę całość dokonań zawodowych kandydata. Jed-
nym z najważniejszych kryteriów jest zapis cytowane-
go powyżej § 2 kodeksu etyki zawodowej. 

Niestety stwierdzić muszę, iż opinie wydawane 
przez Radę Izby nie wnoszą nic do postepowań konkur-
sowych, albowiem w swych decyzjach Minister Spra-
wiedliwości jest arbitralny i nie ma żadnego obowiąz-
ku brać pod uwagę opinii samorządu. Praktyka ostat-
nich 3-4 lat pokazuje, iż opinie samorządu nie mają żad-
nego wpływu na tworzenia nowych stanowisk i ich ob-
sadzanie. 

 Jaki był cel zapisu, iż organ samorządu dba o god-
ność i niezależność zawodu w sytuacji, gdy ustawodaw-
ca zawarł w ustawie o komornikach sądowych i egze-
kucji zapis mówiący, że prezes sądu rejonowego „bada 
kulturę pracy (…) oraz utrzymywanie kancelarii komor-
niczej na poziomie odpowiednim do godności urzędu 
i posiadanych środków”? Stwierdzenie zawarte w ko-
deksie w sposób jednoznaczny powiela regulację za-
wartą w ustawie o komornikach sadowych i egzekucji. 
Czy twórców kodeksu etyki nie stać na coś oryginalne-
go. Jak to należy interpretować? Czyżby jako brak za-
ufania do sprawujących nadzór administracyjny nad 
działalnością komorników prezesów sądów? Czy może 
jest to brak zaufania do samych komorników? 

Kodeks etyczny komorników jest dokumentem 
skromnym i niedopracowanym. Nie ma co go porów-
nywać z kodeksem zawodowym adwokatów, chociaż-
by z tego względu, że ów tworzył się poprzez ewolu-
cję działania samorządu adwokackiego w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego i później w okresie  
powojennym. Jest on wynikiem wielu lat doświadczeń 
palestry polskiej. Tego niestety nie da się odnieść do ko-
deksu etyki zawodowej komorników. Stwierdzić nale-
ży, iż dokument ten jest próbą samookreślenia zawo-
du komornika sądowego. Próbą nieudaną, albowiem 

|  Krzysztof Robert Wisłocki, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku, 
rzecznik dyscyplinarny Rady Izby Komorniczej w Szczecinie

Etyka komornika
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zbyt wiele razy zapisy kodeksu etyki zawodowej są naj-
zwyczajniej infantylne w swych stwierdzeniach. Wy-
starczy przywołać zapis tego aktu „komornik odpowia-
da dyscyplinarnie za uchybienie etyce zawodowej pod-
czas działalności zawodowej, publicznej, a także w ży-
ciu prywatnym, w doborze otoczenia i stosunków towa-
rzyskich”. Na usta cisną mi się pytania: jakie normy mo-
ralne komornik narusza w życiu publicznym? De fac-
to można pod ten zapis podciągnąć każde zachowa-
nie, które nie jest akceptowane. W tym miejscu rodzi  
pytanie: nie akceptowane przez kogo? Komorników, 
prawników, społeczność, w której komornik żyje wyko-
nując swój zawód? Jakie kryteria ocenne przyjąć? Od-
powiedzi brak. Kodeks w tej kwestii milczy. Dalej znaj-
dujemy stwierdzenie, że dyscyplinarnie komornik od-
powiada za naruszenie norm etycznych w życiu pry-
watnym. Czyżbym jako komornik mógł mieć sprawę 
dyscyplinarną z powodu nieodpowiednich znajomych? 
Czy tym samym mam się odciąć od wszystkich znajo-
mych z czasów szkoły podstawowej, szkoły średniej czy 
za to, że na spotkaniu towarzyskim spożyję ponad nor-
malną miarę alkohol, to grozi mi postępowanie dyscy-
plinarne? Do głowy przychodzi mi jeszcze wiele innych 
przykładów np. ze sfery lojalności małżeńskiej. Czy za jej 
brak także grozi mi postepowanie dyscyplinarne? Żart.

Wielu z nas, bez względu jaki dziś wykonujemy za-
wód prawniczy, na studiach zawiązało przyjaźnie, któ-
re trwają do dnia dzisiejszego. Są one oparte na wza-
jemnym zaufaniu i stanowią często bardzo istotny frag-
ment naszego życia. I tu wkracza nasz kodeks który, 
za pośrednictwem Krajowej Rady Komorniczej, upo-
mina nas samych, że „niedopuszczalne jest okazywa-
nie przez komornika zażyłości z osobami zatrudniony-
mi w sądach oraz innych organach i instytucjach pań-
stwowych”. 

Zapis ten to swoistego rodzaju kuriozum. Domnie-
mywać można, iż znajomość, przyjaźń wśród prawni-
ków jest niedopuszczalna. Mamy unikać zbytniego ser-
wilizmu w kontaktach z sędziami, adwokatami, rad-
cami prawnymi, prokuratorami czy notariuszami. Dla 
twórców kodeksu nie istnieje takie pojęcie, jak przy-
jaźń, koleżeństwo. A co powiedzieć o miłości? Są prze-
cież małżeństwa, gdzie jedno z małżonków pracuje 
np. w sądzie jako sędzia, a drugie jest komornikiem. 
W myśl tego zapisu, dokonując bardzo przejaskrawio-
nej interpretacji należy przyjąć, że mąż z żona nie mogą 
razem ... Właśnie czego nie mogą? Uff, zagalopowałem 
się. Dzięki Bogu istnieje coś takiego jak zdrowy rozsa-
dek. 

Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że zapis ów 
jest zły. Jakie są kryteria ocenne? Kto ma dokonać tej 
oceny? Ja, jako członek samorządu, nie czuje się na si-
łach, by brać się za to. Mam poważne wątpliwości, czy 
ktoś taki by się znalazł. 

Przypuszczam, że twórcom kodeksu chodziło tu o 
eliminację pewnego rodzaju nieformalnych powiazań. 
Wyrażanie wzajemnego szacunku, wspieranie się wza-
jemne, pomoc zawodowa jest w ich ocenie czymś, z 
czym należy walczyć na gruncie postępowania dyscy-
plinarnego. Absurd. 

Idąc dalej tym tokiem rozumowania należy przyjąć, 
iż komornicy winni żyć w swego rodzaju getcie, gdzie 
nie będą narażeni na różnego rodzaju kontakty z in-
nymi środowiskami prawniczymi, swoimi znajomymi, 
przyjaciółmi, kolegami, nie wspominając o pracowni-
kach sądów.

 Czy aby na pewno o to chodziło twórcom kodek-
su etyki zawodowej komornika sądowego? Czy to ma 
być podstawą etycznego postepowania? A co z wzorca-
mi godnymi naśladowania, o których twórcy tak ocho-
czo napisali w § 4 pkt 2? Co to za określenie „wzorce 
godne naśladowania”? Pod tym sformułowaniem moż-
na ukryć wszystko i nic. W mojej ocenie taki zapis jest 
niedopuszczalny w sytuacji, gdy jego nieprzestrzega-
nie grozi postępowaniem dyscyplinarnym. Stanowić on 
może w praktyce pole do licznych nadużyć interpreta-
cyjnych, a co za tym idzie, do wszczynania bez uzasad-
nienia postępowań dyscyplinarnych względem komor-
ników. 

Zagłębiając się w lekturę kodeksu etyki zawodowej 
co chwilę odnajdujemy zapożyczenie z ustawy o ko-
mornikach sądowych i egzekucji. Czy rzeczywiście ko-
deks etyki zawodowej ma być kompilacją różnych prze-
pisów i to do tego bardzo słabą kompilacją? Czy też ma 
być rzeczywistym zbiorem określonych przez samo-
rząd komorników sądowych reguł określających zacho-
wania zmierzające do budowania coraz lepszego wize-
runku tego zawodu? 

W 1997 roku zawód komornika sądowego został 
wpisany do grona zawodów prawniczych. To stosunko-
wo niedawno. Należy zatem zadać pytanie: czy nie jest 
zbyt wcześnie, by samorząd „porywał” się na regulację, 
jaką jest kodeks etyki zawodowej? Na wstępie rozwa-
żań zapisałem, że moralność - albowiem tym w istocie 
rzeczy jest etyka - polega na regułach w postaci zdań 
rozkazujących. Nie dają one możliwości interpretacji, 
dokonywania wykładni. Na dzisiaj kodeks etyki zawo-
dowej komornika jest zbiorem norm – nie wiem czy 
moralnych - który pozwala na szeroko idącą interpre-
tację zawartych tam uregulowań. To może prowadzić 
do nadużyć. A tego zapewne wszyscy jako komornicy 
chcemy uniknąć. Czy nie lepiej zatem w chwili obecnej, 
konstruując szkielet etyki zawodowej komorników są-
dowych, ograniczyć się do kilku jasnych i precyzyjnych 
sformułowań, czerpiąc ze wzorców palestry lub nota-
riatu, niż tworzyć słaby i niedopracowany akt, jakim 
jest obecny kodeks. Odpowiedź wydaje się prosta. [  ]
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Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat na 
rzecz Fundacji „Bądźmy In Gremio”, w ramach 
tzw. „1%”. Przypominam, że czynność ta wymaga 
jedynie wpisania w odpowiedniej rubryce nazwy 
Fundacji oraz nr KRS. Bez tych wpłat Fundacja 
w sposób zamierzony nie będzie funkcjonować! 
Fundacja „Bądźmy In Gremio”KRS 0000328816Nr rachunku bankowego: ING Bank Śląski 

67 1050 1559 1000 0090 6854 1656
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Czymś oczywistym jest, że początek Nowego Roku 
to czas karnawału, a co za tym idzie czas tanecznych 
szaleństw, które najpełniej można zrealizować podczas 
prawdziwego Balu. Żadne dyskoteki, prywatki, czy no-
woczesne formy zwane clubbingiem balu nie zastąpią. 
Jako prawnicy dobrze o tym wiemy i na szczęście tak-
że w tym roku udało nam się spotkać na kolejnym Balu 
Prawnika – tym razem po raz pierwszy organizowane-
go przez Fundację „Bądźmy In Gremio”.Niewiele jednak brakowało, a podczas zimowych 

wieczorów byśmy tylko wspominali poprzednie praw-
nicze bale organizowane jak zawsze przez wyjątkowo 
czującą tanecznego ducha sędzię Magdalenę Ledwo-
rowską. W tym roku pani sędzia postanowiła przeka-
zać organizatorską buławę komu innemu. Chętnych ja-
koś brakowało, jesienne liście spadały coraz szybciej, 
a o balu - jak świadek po latach procesu - nikt nie miał 
żadnej wiedzy. Dobrze jednak, że pewnego listopado-
wego wieczoru, po szkoleniu, udało mi się trafić na  
mecenasa Andrzeja Mareckiego, który takie idee czu-
je natychmiast. Momentalnie doszliśmy do wniosku, że 
trzeba brać sprawę w swoje, adwokackie ręce i szybko 
szukać miejsca do hulanek. Po kwadransie ustaliliśmy, 
że najlepszym miejscem będzie piękny, XIV-wieczny 
Stary Ratusz, a właściwie jego podziemia, które całemu 
Szczecinowi znane są pod nazwą „U Wyszaka”. Jego go-
tyckie, tworzące wyjątkowy klimat wnętrza miały w po-
łowie lutego powitać w swoich progach przedstawicie-
li wszystkich naszych profesji. I tak się stało – w przed-
ostatnią sobotę karnawału około 100 osób walcem roz-
poczęło bal. - Wierzę, że będzie to początek pięknej tra-
dycji, spotykania się w karnawale razem wszystkich 
prawników Szczecina, bez względu na wszystko, co nas 
na co dzień na sądowych salach i w gabinetach łączy 
i dzieli – stwierdził otwierając Bal Prawnika dziekan 
Okręgowej Rady Adwokackiej i członek zarządu Fun-
dacji „Bądźmy In Gremio”, mecenas Marek Mikołaj-
czyk. Słowa dziekana trafne. Jak wiadomo nic tak nie 
łączy ludzi, jak muzyka i taniec. Bardziej spostrzegaw-
czy balowicze mogli zatem dostrzec pewnego sędziego, 
który w romantycznym tańcu wprost nie mógł oderwać 
się od pewnej uroczej pani mecenas, za którą na ni-
wie zawodowej z pewnością przepadać nie może. Albo 
panie prokuratorki, które taneczne rytmy kochają nie 
mniej od wniosków aresztowych, też nie stroniły od ad-
wokackich talentów parkietowych. Słowem, gdy tak pa-
trzyło się na wirujących przy znakomicie grającej orkie-
strze Swing Lovers miało się wrażenie, że to istne Lex 
Family! Jakby to powiedzieli starsi stażem koledzy i ko-
leżanki, jak za dawnych lat, kiedy prawnicze bale orga-
nizowane były np. w prokuratorskim holu głównym na 
Stoisława 6. I nikt nie lękał się wówczas, kto na kogo mi-
lej patrzy lub z kim i czym wznosi noworoczne toasty. 
Wszyscy byli razem – prawdziwie jak łacińskie tłuma-
czenie in gremio nakazuje! 

Ostatni utwór „Kasztany” zagrany został grubo po 
czwartej nad ranem, ale niżej podpisany w dość znacz-
nym jeszcze gronie zamykał drzwi dopiero po godzi-
nie piątej. To musi oznaczać, ze nastrój był fenomenal-
ny, zresztą sędzia Magdalena Ledworowska na koniec 
ogłosiła, bynajmniej nie kurtuazyjnie, że z wszystkich 
balów prawnika orkiestra Swing Lovers była najlepsza.

Jednym z istotnych momentów balowej nocy była au-
kcja darów, z której dochód przeznaczony został na Ho-
spicjum św. Jana Ewangelisty, którym Fundacja „Bądź-
my In Gremio” na co dzień się opiekuje. Ofiarowali je 
członkowie Rady Programowej In Gremio. Najwyższą 
cenę osiągnęła Temida z brązu ufundowana przez dzie-
kana Marka Mikołajczyka, ale na uwagę zasługuje bar-
dzo osobisty dar Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szcze-
cinie Ryszarda Iwankiewicza, który ofiarował swój sę-
dziowski łańcuch otrzymany z rąk prezydenta Lecha 
Wałęsy w 1991 roku. Szczególne doznania zapewne 
czekają mecenasa Piotra Mazuro, który najwyżej wy-
licytował portret wszystkich szefów prokuratur szcze-
cińskiej apelacji. Taki dar w kancelarii adwokackiej to 
wielki skarb dla każdego obrońcy… Niemniej wszyst-
kim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!Trzeba zatem powiedzieć, że jest nadzieja na pod-

trzymanie tradycji wspólnych balów. Kto nie był niech 
żałuje, a na otarcie łez zerknie na fotoreportaż autor-
stwa fotoreportera Roberta Stachnika, który z właści-
wym sobie fotograficznym nerwem uwiecznił Bal Praw-
nika Fundacji „Bądźmy In Gremio”. Jego przyszłorocz-
na data dzięki zapobiegliwości mec. Andrzeja Marec-
kiego już jest znana! A zatem 12 stycznia 2013 r. spo-
tykamy się tym razem w hotelu Radisson, bowiem Wy-
szak, choć czujący historię to jednak – mamy nadzie-
ję – wszystkich nas nie pomieści. [ ]

Maciej Krzyżanowski, adwokat
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Komornicy sądowi i asesorzy komorniczy Izby Ko-
morniczej w Szczecinie spotkali się 11 lutego 2012 
roku w Hotelu Park w Szczecinie na I Karnawałowym 
Balu Komornika. Zanim doszło do spotkania komor-
nicy naszej Izby dokonali zajęcia lokalu, który zastał 
oznakowany taśmami z napisem „Komornik Sądowy 
- Zajęte”, umożliwiając w ten sposób wstęp do lokalu 
uczestnikom balu. Uroczystego otwarcia dokonał Jan 
Woźniak, Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w 
Szczecinie. W ramach balu przeprowadzona została 
licytacja charytatywna, której przedmiotem były: ob-
raz artystki Małgorzaty Juchy zatytułowany „Samot-
ność komornika”, obraz malarza Waldemara Senftle-
bena zatytułowany „Pod drzewem”, krzesło z okresu 
secesji podarowane przez Jerzego Kaźmierczaka, wła-
ściciela firmy Antyki Gniezno oraz ekskluzywny na-
szyjnik producenta biżuterii artystycznej effect art 
przekazany przez właścicielkę firmy panią Renatę 
Tomczak-Wieliczko. 

Do każdego wylicytowanego przedmiotu zwycięz-
ca otrzymał także tomik poezji Aleksandry Maćko-
wiak, studentki Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Szczecińskiego, zatytułowany „Kalejdo-
skop słów, kolorów i uczuć”. 

Zebrane w ramach licytacji i balu środki, w łącz-
nej kwocie 8.920 zł zostaną przekazane na rzecz Fun-
dacji Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci. 
Imprezę uświetnił występ iluzjonisty. Zabawa trwała 
do białego rana. Uczestnicy balu w trakcie jego trwa-
nia apelowali do przedstawicieli Rady Izby o konty-
nuowanie tej tradycji przez organizację kolejnych, na 
stałe wpisanych w kalendarz, karnawałowych spo-
tkań komorników. [ ]

Już drugi raz, w dniu 13 stycznia 2012 r., w Klubie 
Adwokata w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokac-
kiej odbyła się zabawa karnawałowa. Ci, którzy byli 
na niej rok wcześniej, już od grudnia dopytywali, kie-
dy się ona w końcu odbędzie. Tak jak w zeszłym roku, 
był profesjonalny DJ, poczęstunek i … tańce do białe-
go rana!!! Pierwsi uczestnicy przybyli już o godz. 20.00, 
kolejni tuż po 21.00 i około północy próżno było szu-
kać większego skrawka powierzchni dla „pozycji stoją-
cej” (o znalezieniu miejsca siedzącego można było za-
pomnieć). W sumie bawiło się około 80 - 100 osób. To-
warzystwo adwokackie, po posileniu się, ruszyło tłum-
nie na parkiet. Były światła, disco, sztuczny dym - sło-
wem dyskoteka w pełni. Przeboje grane na zamówie-
nie, a więc dla każdego coś dobrego i miłego dla ucha.

Hitem tegorocznej zabawy były śpiewy KARAOKE, 
które trwały blisko dwie godziny. Zeszłoroczny duet KK 
(Kładny-Kotfis - obok na zdjęciu) znów zrobił furorę – 
pieśń dziękczynna „Żono moja” zyskała szeroki aplauz 
publiczności. Inne „szlagiery” również cieszyły się po-
wodzeniem. Niektórzy śpiewali jeszcze długo po tym 
jak DJ skończył grać. Bawiono się chyba wybornie, sko-
ro organizatorki zamknęły siedzibę Szczecińskiej Izby 
Adwokackiej o godzinie 5.30.

Jak widać, takie imprezy integrują nasze grono 
i mamy nadzieję, że wpiszą się w kalendarz corocznych 

imprez naszej Izby. Już planujemy kolejne spotkania, 
tym razem „sportowe”, gdyż warunki audiowizualne, 
którymi Klub Adwokata dysponuje, pozwolą na częste 
spotkania miłośników futbolu podczas Euro 2012. Emo-
cji z pewnością nie zabraknie. 

Bardzo dziękujemy koleżankom i kolegom za przy-
bycie, bo bez nich najlepsze światła i najznakomitszy DJ 
byłyby bez znaczenia. [ ]

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

Zabawa karnawałowa w Klubie Adwokata

Bal Komornika
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Wenecja jest jednym z najbardziej znanych i zachwy-
cających miast na świecie. Piękno zabytków, dzieł sztuki, 
a do tego długa i burzliwa historia czynią Wenecję niepo-
wtarzalnym, jedynym w swoim rodzaju miejscem. 

Karnawał jest corocznym świętem Wenecji. Słowo 
karnawał pochodzi od „carne vale”, czyli „mięso żegnaj”, 
co miało symbolizować pożegnanie się z jedzeniem mię-
siwa przed Wielkim Postem. Jego tradycja sięga XI wie-
ku, ale szczyty świetności przypadły na okres renesan-
su. W XVIII wieku był nawet najdłużej trwającym karna-
wałem na świecie. W tym roku trwał zaledwie (!) od 4 do 
21 lutego 2012 r. Mottem imprezy stało się: „Życie jest te-
atrem. Wszyscy w maskach”. 

Do piątku ulice były spokojne. Osoby ubrane w ko-
stiumy i peruki rzucały się natychmiast w oczy. Moja 
siedmioosobowa grupa (wszyscy w pełnym makijażu i 
kostiumach) wzbudzała zachwyt wśród nieprzebranej 
rzeszy turystów, czyniąc nas na okres karnawału, wenec-
kimi celebrytami. Uznanie i chęć sfotografowania okra-
szona zawsze uśmiechem, przyjemna z początku, pod 
koniec dnia nużąca. To, co mile mnie zdziwiło, to zwy-
czaj, iż przebrane osoby na widok innych przebierańców 
witają się oficjalnie: panie dygają, panowie pochylają gło-
wy. Ubranie sukni balowej, peruki i maski, które jeszcze 
w Szczecinie wydawało mi się mało realne i zabawne, 
w Wenecji stało się czymś całkowicie naturalnym. Stroje 
z dawnych epok stały się wyróżnikiem i elementem spa-

jającym wszystkich przebierańców. Im bliżej weekendu, 
tym więcej osób w kostiumach i maskach. Stawaliśmy 
się częścią weneckiej społeczności. 

W weekend miasto oszalało. Na placu św. Marka 
ogromna scena, muzyka, tłumy turystów. Kawiarnie oku-
powane przez przyjezdnych „Wenecjan”. By wejść do 
słynnej „Il Cafe Florian”, należało czekać nawet godzi-
nę, chyba że miało się szczęście i „właściwy” strój. O ka-
wiarni należy wspomnieć, gdyż funkcjonuje nieprze-
rwanie od 1720 r., a architektura i urządzenie wnętrza  
odpowiadają kanonom sprzed wieków. Do środka z re-
guły są wpuszczane tylko osoby przebrane, co powodu-
je, iż na zewnątrz przy szybie gromadzą się tłumy gapiów 
i fotografów. Choć trzeba przyznać, iż niektóre kreacje 
wyglądały jak misterne dzieła sztuki. Pióra, kamienie, fu-
tra, różnobarwne tkaniny i wymyślne maski. Im dziw-
niej, tym lepiej. Na ulicach zróżnicowanie, jeżeli chodzi 
o skomplikowanie przebrania i jego cenę, było ogromne. 
Od ludzi przebranych za opakowania tabletek, owoców 
po ogromne suknie bogato zdobione drogocennymi ka-
mieniami. Oko nie raz nam zbielało. 

Przed wyjazdem spotkałam się z opiniami, iż Wene-
cja jest przereklamowana i nieciekawa. Teraz jednak, w 
szczególności mając wciąż w pamięci spacer po dzielni-
cy Dorsoduro, San Marco, San Polo, mozaiki w bazyli-
ce św. Marka, malowidła Tintoretta na sufitach w Pałacu 
Dożów, dzieła z kolekcji Peggy Guggenheim i Międzyna-
rodowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ca`Pesaro, mam 
swój, całkowicie odmienny pogląd. Może podczas zwie-
dzania z wycieczką w pośpiechu urok tego miasta znika? 
Ja miałam jednak szczęście poznać Wenecję w spokoju, 
krocząc dumnie w sukni balowej, z towarzyszami podró-
ży, z polotem i fantazją - i takiego zwiedzania wszystkim 
czytelnikom „In Gremio” życzę! 

Szczegóły co do przebiegu karnawału w Wenecji znaj-
dziecie Państwo na stronie internetowej http://www.car-
nevale.venezia.it [ ]

Magdalena Pomianowska, aplikantka adwokacka

Karnawał w Wenecji 2012 – kontynuacja tradycji
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To wielki przywilej wykonywać pracę, dzięki której 
można się realizować pozostając ciągle wiernym swoim 
ideałom. Zawód prokuratora niesie ze sobą wiele wy-
zwań. Mamy przede wszystkim stać na straży prawo-
rządności. Większość naszej energii przeznaczamy na 
działania wymierzone wobec osoby, która to prawo ła-
mie. Zapewniamy mu cały katalog uprawnień, a stosun-
kowo mało obowiązków. Prawo nakazuje nam skrupu-
latnie dbać o zapewnienie wszystkich przynależnych 
sprawcy uprawnień. Często więc skupiamy całą ener-
gię na sprawcy, a gdzieś po drodze, z boku pozostaje po-
krzywdzony. 

Najczęściej on nie egzekwuje swoich uprawnień 
z taką determinacją jak sprawca. Co więcej, on często 
nie wie jak skorzystać z uprawnień, których cały kata-
log mamy obowiązek wręczyć pokrzywdzonemu. Wła-
ściwie to załatwia wszystko. Dbamy o to, aby w aktach 
znalazło się pouczenie o uprawnieniach pokrzywdzo-
nego, a co dalej stanie się z pokrzywdzonym – to już nie 
sprawa organów ścigania czy też wymiaru sprawiedli-
wości. Taka jest często rzeczywistość.

Ale to nie znaczy, że należy to akceptować. Wiem, że 
większość z nas prokuratorów tego nie akceptuje i sta-
ra się poświęcić pokrzywdzonemu maksymalną uwa-
gę. Nie lubię używać sformułowania „ofiara przestęp-
stwa”, bo określenie to samo w sobie ma negatywne ko-

notacje. Często jednak pokrzywdzony staje się ofiarą, 
ponieważ w zetknięciu z organami ścigania oraz wy-
miarem sprawiedliwości, niekiedy narażony jest na 
niewłaściwe traktowanie, które stanowi proste drogę 
do wtórnej wiktymizacji. Powtórnie skrzywdzić ofiarę  
przestępstwa to porażka państwa, w imieniu którego 
przecież zarówno prokuratura jak i sąd mają zadość-
uczynić krzywdzie wyrządzonej pokrzywdzonemu na 
skutek dokonanego na jego szkodę przestępstwa. Takie 
to proste, a jednocześnie niezwykle trudne.

Prawo to ludzie, ich wrażliwość, zdolność spojrze-
nia na sprawę z punktu widzenia pokrzywdzonego 
i poświęcenia mu należnej uwagi. W odczuciu społecz-
nym nie ma większej satysfakcji, jak sprawca ponoszą-
cy sprawiedliwą karę i pokrzywdzony, który ma poczu-
cie sprawiedliwości, której doświadczył.

To da się zrobić. Można to osiągnąć, jeśli znajdziemy 
w nas zdolność do empatii i nie jest nam obce pojęcie 
altruizmu. I tu dobra wiadomość: wiem, że każdy z nas 
ciągle goni „w piętkę” z terminami, statystykami i spra-
wami, które trzeba załatwić „na wczoraj”. Jak więc tu 
pomagać, mieć czas na empatię i altruizm? 

Zapewniam, że jest to możliwe i może dać wiele sa-
tysfakcji. Moja droga dochodzenia do tej prawdy oczy-
wistej zaczęła się przed czterema laty. Zupełnie przy-
padkowo, w zastępstwie, zostałam zaproszona na spo-
tkanie zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy w 
Goleniowie, którego tematem było podjęcie zintegro-
wanych działań zmierzających do przeciwdziałania  

To były już 12. obchody „Tygodnia Pomocy Ofia-
rom Przestępstw”. Jak co roku prokuratorzy pełnili 
dyżury, przyjmując osoby zgłaszające się po pomoc i 
poradę prawną. Wielu z nas ma wątpliwości, czy taka 
akcja ma sens. Do prokuratur, sądów i organizacji po-
mocowych w tych dniach przychodzą bowiem często 
osoby, które trudno uznać za pokrzywdzone przestęp-
stwem. Żądają od nas, pełniących dyżury, rozwiązy-
wania długoletnich sporów cywilnych, wyegzekwo-
wania odszkodowania od ubezpieczyciela, sporzą-
dzenia odwołania od niekorzystnej decyzji admini-
stracyjnej.

Ale w tych dniach trafiają do prokuratorów i in-
nych osób pełniących dyżury także osoby pokrzyw-
dzone przestępstwem, które wymagają natychmiasto-
wej, wszechstronnej pomocy. Choćby więc ze wzglę-
du na tych kilku pokrzywdzonych, którzy ośmieleni 
szeroko otwartymi drzwiami do prokuratur, sądów 
i innych instytucji odważyli się zwrócić o wsparcie, 
warto chyba powtarzać, co roku „Tydzień Pomocy 
Ofiarom Przestępstw”.

Tak przekonywała mnie pani Małgorzata Gruszec-
ka Prokurator Prokuratury Rejonowej w Goleniowie, 
która w dniu 22 lutego 2012r. została wyróżniona 
przez Prokuratora Generalnego za szczególne zaanga-
żowanie we współpracę z samorządem terytorialnym, 
instytucjami pozarządowymi i oświatowymi działają-
cymi na rzecz zapewnienia wszechstronnej pomocy 
osobom pokrzywdzonym – w szczególności dzieciom.

Przekazuję zatem „Słowa zachęty” pani prokurator 
Małgorzaty Gruszeckiej przekonujące, że warto poma-
gać licząc na to, że także państwa one przekonają. [ ]

Anna Gawłowska-Rynkiewicz, prokurator i rzecznik
prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie 

Tydzień Pomocy 
Ofiarom Przestępstw

Słowa zachęty



przemocy. Tworzono wówczas na terenie naszej gminy 
Interdyscyplinarny Zespół Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i poproszono mnie o włączenie się w pra-
ce tego zespołu. Okazało się, że potrzebujemy siebie na-
wzajem: ja dając im wsparcie prawne, zaś zespół w oso-
bach pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, 
pedagogów szkolnych, psychologów i funkcjonariuszy 
Policji – dając mi wszechstronną wiedzę o środowi-
sku, w którym dochodzi do zdarzeń noszących znamio-
na przestępstwa. Współpracując w Zespole Interdyscy-
plinarnym wielokrotnie mogliśmy połączyć nasze siły. 
Czasami to w trakcie pracy zespołu proszono mnie o 
ocenę, czy ujawniona przemoc wobec dziecka lub oso-
by dorosłej może być uznana za przestępstwo, czy też 
wystarczające będą działania profilaktyczne, aby zapo-
biec przestępstwu. Dla mnie osobiście niezwykle istot-
nym walorem tej współpracy jest możliwość poprosze-
nia o pomoc zespołu roboczego, który w trakcie prowa-
dzenia przeze mnie śledztwa rozpocznie pracę z ofia-
rą przestępstwa, wymagającej wsparcia psychologicz-
nego i materialnego. Tam pokrzywdzony i jego rodzina 
otrzyma pomoc, zaś ja prowadząc postępowanie karne 
wiem, że pokrzywdzony nie jest pozostawiony sam so-
bie. Pokrzywdzony to także wie i bardzo docenia opie-
kę tych służb, które w ramach swoich uprawnień mają 
możliwość zapewnienia mu szeroko zakrojonej pomo-
cy. Ważne, aby każdy działał w ramach swoich kompe-
tencji i potrafił z nich korzystać. Pomagać, nie znaczy 
trzymać za rękę, choć czasami i taka postawa jest ko-
nieczna. Pomagajmy skutecznie, korzystajmy z poten-
cjału służb wspierających pokrzywdzonych i współpra-

cujmy z nimi. To cała tajemnica skutecznego reagowa-
nia i pomagania. 

Znowelizowana ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2005.180.1493 
z późn. zm.) nakłada obowiązek tworzenia zespołów in-
terdyscyplinarnych, w których udział m.in. prokurato-
ra jest fakultatywny. Zachęcam wszystkich do współ-
pracy z zespołami interdyscyplinarnymi, z instytucjami 
pozarządowymi, do korzystania z ich pomocy pokrzyw-
dzonemu. Mając bezpośredni kontakt z ofiarą, spraw-
my, aby odczuła nasze wsparcie i została profesjonal-
nie pokierowana do służb i specjalistów, którzy zapew-
nią jej właściwe warunki psychologiczne i materialne 
do przejścia przez proces karny i uzyskania równowa-
gi psychicznej po doznanej krzywdzie. Troska o prawa 
ofiar, dbanie o poszanowanie godności drugiego czło-
wieka to ważny aspekt działań, jakie prokurator musi 
podejmować, aby w pełni realizować zasadę stania na 
straży praworządności. Tylko wtedy nasza praca ma 
sens i przynosi wymierny rezultat. [ ]

Małgorzata Gruszecka
prokurator Prokuratury Rejonowej 

w Goleniowie reklama
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„Willem C. Vis Moot” organizowany jest już po raz 
dziewiętnasty. Nazywany też „prawniczymi igrzyskami”, 
co roku gromadzi ponadtysięczną rzeszę uczestników (re-
prezentujących ponad 250 uczelni z całego świata) próbu-
jących swoich sił w dziedzinie międzynarodowego arbi-
trażu handlowego. W tym roku w Polsce własną reprezen-
tację wystawiają ośrodki naukowe ze Szczecina, Warsza-
wy, Katowic, Wrocławia, Torunia i Krakowa. 

Konkurs organizowany jest przez stworzoną w tym 
celu organizację o nazwie Moot Alumni Association. 
Wspierany jest przez wiele instytucji m.in. Wydziały Pra-
wa Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz Pace University, 
a  akże Międzynarodową Izbę Handlową, Londyński Sąd 
Arbitrażowy, włoskie, niemieckie, szwajcarskie i amery-
kańskie sądy arbitrażowe, jak również Komisję Między-
narodowego Prawa Handlowego przy ONZ (UNCITRAL).

Starcia turniejowe są symulacjami postępowania ar-
bitrażowego, które odbywa się w całości w języku angiel-
skim. Uczestnicy otrzymują do rozwiązania kazus przygo-
towany przez organizatorów, który co roku oparty jest na 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Między-
narodowej Sprzedaży Towarów z 1980 roku (CISG). Kon-
kurs jest trzyetapowy. W dwóch pierwszych, studenci spo-
rządzają dwa pisma procesowe, wcielając się w każdą ze 
stron sporu. Trzecia część obejmuje etap ustny, który od-
bywa się w Wiedniu na początku kwietnia i ma na celu 
sprawdzenie wiedzy i umiejętności retorycznych uczest-
ników. 

Specyfika konkursu wymaga od jego uczestników po-
zyskania specjalistycznej wiedzy. Międzynarodowa po-
stać arbitrażu handlowego sprawia, że większość źródeł 
przydatnych w przygotowaniach do turnieju napisanych 
jest w języku angielskim, bardzo często niedostępnych na 
naszym rynku. Z tego powodu konieczne było stworzenie 
odpowiedniego zaplecza. 

Na początku lutego członkowie reprezentacji wzięli 
udział w tzw. pre-moocie organizowanym przez Uniwer-
sytet Warszawski. “Pre-mooty” to rozgrywki przedturnie-
jowe organizowane na całym świecie, dzięki którym po-
szczególne drużyny mogą doskonalić swoje umiejętności 
oraz sprawdzić siłę przygotowanych argumentów przed 
zawodowymi arbitrami. W Warszawie nasz zespół wziął 
udział w siedmiu 90-minutowych rozprawach, ścierając 
się z drużynami Uniwersytetu z Torunia, Wrocławia, Oło-
muńca, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Masary-
ka, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Hum-
boldta. 

Zespołowi ze Szczecina patronują Okręgowa Rada Adwo-
kacka, Rektor oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecińskiego i Wybranowski & Nowicki Biu-
ro Prawne S. Nowicki, A. Łuczak, K. Bielarczyk – Sp. j.

Poczynania reprezentacji można śledzić na bieżąco na 
stronie internetowej zespołu:

http://venividivis.wordpress.com/

Zespół:
dr Kinga Flaga Gieruszyńska - opiekun - autorka i współ-
autorka publikacji  i monografii z zakresu  postępowania cy-
wilnego oraz prawa upadłościowego, w tym współautorka 
komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego (wydaw-
nictwo C. H. Beck). Specjalizuje się w problematyce postę-
powania w sprawach gospodarczych, postępowania upa-
dłościowego, a także zajmuje się zagadnieniami z zakresu 
arbitrażu i mediacji w sprawach cywilnych.

Michał Hubicki - student V roku prawa na Uniwersyte-
cie Szczecińskim. Od 3 lat członek polsko-  i anglo- języcz-
nych klubów retoryki Toastmasters. Od dwóch lat członek 
koła retorycznego Prolepsis, działającego na Uniwersytecie 
Szczecińskim. Stypendysta programu wymiany Erasmus 
na Uniwersytecie w Walencji. Posługuje się językami an-
gielskim i hiszpańskim. Interesuje się prawem cywilnym i 
arbitrażem handlowym w międzynarodowym aspekcie. 

Szymon Kromolicki - student piątego roku prawa Uni-
wesytetu Szczecińskiego. Stypendysta programu ERA-
SMUS  na wydziale Prawa  Uniwersytetu w Rostocku. 
Posługuje się językami angielskim i niemieckim. Jest też 
członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Pra-
wa ELSA Szczecin, w którym to od października 2008 roku 
do listopada 2010 roku był dyrektorem ds. Public Relations.

Poza studiami prawniczymi,  może pochwalić się wy-
kształceniem muzycznym, które zdobył kończąc szkołę 
muzyczną I i II stopnia.  Jego pasją jest również szeroko 
pojęty sport – jest członkiem reprezentacji Uniwersytetu 
Szczecińskiego podczas corocznych Akademickich Mi-
strzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim, a także regat 
jachtowych The Tall Ships Races. Od 2009 roku jest wice-
prezesem ds. upowszechniania uczelnianego klubu AZS 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Katarzyna Szostak - jej praca magisterska dotyczy te-
matyki rozstrzygania sporów korporacyjnych w spółkach 
kapitałowych przez sądy arbitrażowe. Współpracowała 
m.in. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Fundacją im. 
Stefana Batorego oraz Instytutem Allerhanda. Do swoich 
zainteresowań zalicza międzynarodowe prawo handlowe 
oraz ADR. Posługuje się językiem angielskim. 

Krzysztof Gaffke - student piątego roku prawa na Uni-
wersytecie Szczecińskim. Posiada doświadczenie, naby-
te podczas pracy w kancelariach adwokackich i radcow-
skich. Jest certyfikowanym mediatorem, oraz został wpi-
sany na listę stałych mediatorów sądowych z zakresu pra-
wa cywilnego, prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Szcze-
cinie. Uzyskał również specjalizację w dziedzinie negocja-
cji. Rokrocznie bierze udział w Ogólnopolskim Konkur-
sie na glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału 
Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjne-
go. Posługuje się językiem angielskim. 

Wojciech Janawa - student czwartego roku prawa. Obec-
nie stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie San-
tiago de Compostela. Posługuje się językiem angielskim. [ ]

Willem C. Vis Moot
Uniwersytet Szczeciński po raz pierwszy �wystawia reprezentację  
w największym i najbardziej prestiżowym konkursie prawniczym typu 
„moot court” na świecie. Zespół reprezentujący naszą uczelnię od paź-
dziernika rozwiązuje kazus konkursowy. Finał konkursu odbędzie 
się w Wiedniu na przełomie marca i kwietnia. Nad przedsięwzięciem 
współpatronat objęła m.in. Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie.
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Ponad trzysta osób z 40 krajów Europy, obu Ameryk, 
Azji i Afryki wzięło w dniach 17 – 19 listopada 2011 r. w 
Berlinie udział w piątej już edycji Europejskiego Forum 
Pro Bono organizowanego przez Globalną Sieć na Rzecz 
Prawa Interesu Publicznego (www.PILnet.org). Prawni-
cy z wielkich globalnych kancelarii, działacze organiza-
cji pozarządowych, przedstawiciele samorządów praw-
niczych oraz nauczyciele akademiccy przez 3 dni dys-
kutowali na temat potrzeb współczesnych społeczeństw 
w zakresie pomocy prawnej oraz sposobów dotarcia do 
najbardziej potrzebujących. 

Według danych ONZ, na które powołują się organiza-
torzy Forum, ponad 4 miliardy ludzi (czyli prawie 2/3 po-
pulacji) żyje w środowiskach wyłączonych spod rządów 
prawa. Dla wielu osób nawet tam, gdzie prawo od strony 
formalnej reguluje stosunki społeczne, w istocie pozba-
wione jest ono rzeczywistego znaczenia z uwagi na brak 
dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej. W tym za-
kresie sytuacja np. bezdomnych zamieszkujących euro-
pejskie aglomeracje w niewielkim stopniu różni się choć-
by od sytuacji mieszkańców wschodniej Afryki. 

Pomoc prawna świadczona pro bono coraz częściej 
przybiera różnorakie zorganizowane formy wykracza-
jące poza okresowe „akcje” polegające na umożliwieniu 
skorzystania z jednorazowych konsultacji. 

Jedną z takich zorganizowanych form działalności 
społecznej o silnym walorze edukacyjnym są działające 
od kilkunastu lat w Polsce studenckie poradnie prawne. 
Coraz częściej jednak regularne i przy tym stałe (cało-
roczne) „programy” pro bono inicjują średnie i duże kan-
celarie prawnicze, jak również samorządy zawodowe. 

Warto wskazać, że prawnicza działalność pro bono ro-
zumiana jest inaczej w krajach anglosaskich oraz w krajach 
systemu prawa cywilnego. Jest to spowodowane odmienną 
rolą państwa w krajach kontynentalnych i spoczywającym 
na nim (zwłaszcza w opinii wielu prawników) pierwszo-
rzędnym obowiązkiem zapewnienia (czytaj: opłacenia) po-
mocy prawnej najbardziej potrzebującym. 

Problem polega na tym, że tzw. „pomoc z urzędu” – 
sama w sobie budząca u wielu obywateli – nie-prawni-
ków nie zawsze dobre skojarzenia - ogranicza się wła-
ściwie do pomocy o charakterze procesowym. Państwo 

nie jest w stanie ponieść kosztów profesjonalnej pomocy 
prawnej nie mającej charakteru procesowej pomocy ad 
hoc, takich jak np. wsparcie organizacji pozarządowych, 
analiza efektywności prawa dotyczącego najbardziej po-
trzebujących czy opracowywanie propozycji zmian w 
tym zakresie. 

Mając powyższe na względzie, oprócz woli podjęcia 
zorganizowanej działalności pro bono po stronie praw-
ników, konieczne jest wypracowanie metod współpra-
cy między profesjonalistami oraz przedstawicielami tzw. 
„trzeciego sektora” – organizacji pozarządowych, któ-
rzy najlepiej znają realia społeczne oraz potrzeby swo-
ich „podopiecznych”. Miejscami, gdzie oba środowi-
ska mogą się spotykać i odpowiadać na prawne proble-
my mniejszych i większych społeczności są promowane 
przez PILnet „ośrodki pośrednictwa usług pro bono” (Pro 
Bono Clearinghouses1) – w Polsce np. Centrum Pro Bono 
(www.centrumprobono.pl). 

Prowadzenie przez prawników stałej działalności pro 
bono oczywiście trudno zadekretować2. Jednocześnie, 
doceniając prowadzenie w zaciszu własnych gabinetów 
wielu szczytnych działań przez indywidualnych prawni-
ków, warto zastanowić się nad większym otwarciem sa-
morządów zawodowych na potrzeby lokalnych społecz-
ności i wsłuchaniem się w głos reprezentujących je orga-
nizacji. Cykliczne spotkania organizowane we współpra-
cy z samorządem regionalnym i lokalnym mogłyby być 
pierwszym krokiem we właściwym kierunku. [ ]

Linki dotyczące działalności pro bono prawników:
www.pilnet.org - PILnet – The Global Network 
for Public Interest Law,
www.a4id.org - Advocates for International 
Development,
www.asf.be/ - Avocats sans Frontiers 
http://thepbeye.probonoinst.org - Pro Bono Institute, 
www.trust.org/trustlaw/ - Fundacja Thomsona Reutersa 
.lawyersalliance.org/ - Sojusz Prawników Nowojorskich 

1) http://a4id.org/resource/report/probonoclearinghousemanual
2) Kodeks Etyczny Amerykańskiego Stowarzyszenia Adwokatów 
(ABA), wskazuje, że prawnik powinien dążyć do świadczenia co naj-
mniej 50 godzin usług pro bono w ciągu roku.

Europejskie Forum Pro Bono w Berlinie
| Marcin Przybysz – adwokat, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji US
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Zapis windykacyjny – nowe rozwiązanie 
w polskim prawie spadkowym - część 2

W nawiązaniu do pierwszej części rozważań dotyczą-
cych zapisu windykacyjnego, chciałabym pokrótce od-
nieść się do sytuacji, gdy zapis ten wyczerpuje cały lub 
prawie cały spadek, gdyż może mieć to dwojakie konse-
kwencje prawne. W przypadku, gdy z treści testamen-
tu wyraźnie wynika, iż wolą testatora było ustanowienie 
zapisu windykacyjnego, jak również powołanie spadko-
biercy, wówczas nie znajduje zastosowania art. 961 ko-
deksu cywilnego. W tej sytuacji istnieć będzie i zapis 
windykacyjny, i odpowiednio dziedziczenie testamen-
towe. Jeżeli natomiast wykładnia woli spadkodawcy na-
stręcza wątpliwości, a przedmiot objęty zapisem windy-
kacyjnym jest jedynym składnikiem jego majątku, wów-
czas na mocy ww. artykułu przyjąć należy, że powoła-
no spadkobiercę testamentowego. Podobnie sytuacja bę-
dzie się kształtować przy powołaniu kilku spadkobier-
ców windykacyjnych, gdy zapisy ustanowione na ich 
rzecz wyczerpują cały lub prawie cały spadek. 

Jeżeli zaś przedmiotem zapisu windykacyjnego ma 
być określona masa majątkowa, ustawodawca przewi-
dział taką ewentualność jedynie w stosunku do gospo-
darstwa rolnego lub przedsiębiorstwa. W doktrynie poja-
wił się pogląd uznający za dopuszczalną możliwość ob-
jęcia zapisem składnika majątku wspólnego małżonków, 
jednak są one w opozycji do dotychczas przyjętej prak-
tyki. Przemawiać za takim rozwiązaniem miałby fakt, 
że w momencie otwarcia spadku wspólność majątkowa 
małżeńska przekształca się ze wspólności łącznej w taką, 
do której stosuje się przepisy o współwłasność o charak-
terze ułamkowym. W ustawie jednak w art. 9811§2 pkt. 3 

k.c. wyraźnie przewidziano jedynie powyższe dwie moż-
liwości, które nie wymagają spełnienia dodatkowych 
przesłanek z zakresu prawa spadkowego. Dlatego też nie 
należy w drodze analogii rozszerzać możliwości doko-
nywania zapisu windykacyjnego na przedmioty należą-
ce do obojga małżonków, których obowiązuje ustawowy 
ustrój wspólności majątkowej. Nie wyklucza to jednakże 
sytuacji, w której przedmiotem zapisu będzie udział we 
współwłasności ułamkowej rzeczy, a także ustanowienia 
zapisu na rzecz kilku osób, gdzie jednocześnie testator 
może wskazać wielkość przypadających im udziałów. 

W stosunku do nabywającego zapisobiorcy windyka-
cyjnego na postawie art. 9815 k.c. m.in. znajdą zastoso-
wanie przepisy odnoszące się do przyjęcia bądź odrzuce-
nia spadku. Może on złożyć oświadczenie w tym przed-
miocie w ciągu 6 miesięcy, od chwili, gdy dowiedział się 
o ustanowionym na jego rzecz zapisie. Po upływie po-
wyższego terminu uznaje się, że ów zapis windykacyj-
ny przyjął. Zapisobiorca nie może przyjąć jedynie czę-
ści przedmiotu zapisu windykacyjnego (np. części przed-
siębiorstwa), a zatem nie ma tu zastosowania art. 1014 
§ 3 k.c., podobnie nie może dokonać tej czynności pod 
warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. Samo przyję-
cie zaś może nastąpić albo przed sądem, albo przed no-
tariuszem i nie może zostać odwołane. Nie wyklucza to 
możliwości uchylenia się od skutków złożonego oświad-
czenia woli przy zaistnieniu przesłanek wymienionych 
w art. 1019 k.c. Dla potwierdzenia zapisu windykacyjne-
go zapisobiorca jest uprawniony albo do żądania stwier-
dzenia nabycia spadku przez sąd, albo w drodze aktu po-
świadczenia dziedziczenia sporządzonego przez nota-
riusza. O czym mowa będzie w kolejnej części cyklu. [  ]

Anna Pałgan, aplikantka notarialna

Konferencja edukacyjna w TPD 

W dniu 27 stycznia br. w ognisku środowiskowym Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. 9 maja 17 w Szczecinie 
odbyła się konferencja edukacyjna dla dzieci i młodzie-
ży w wieku do 14 lat na temat zasad wykonywania za-
wodów sędziego, prokuratora i adwokata. W konferen-
cji wzięli udział sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie 
Bożena Matuszewska, adwokat Marek Baranowicz oraz 
prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin – Zachód 
Agata Badura. Zaproszeni goście spisali się na medal. Po-
trafili znaleźć odpowiedź na każde, nawet najbardziej 
zaskakujące pytanie publiczności, począwszy od takich 
jak: czym są prawa autorskie (w kontekście ACTA), jak 
powinien zachować się obrońca, któremu klient wyznał, 
iż przed sądem przedstawił nieprawdę, skończywszy na 
takich jak: ile trwają rozprawy, co to znaczy uprawomoc-

nienie się wyroku. Wszystkich uczestników zaskoczyło 
zaangażowanie dzieci w dyskusję. Godzinne spotkanie 
uwieńczyło wręczenie przez dzieci pisemnych podzięko-
wań, pamiątkowe zdjęcie i poczęstunek. [  ]

Magdalena Pomianowska, aplikantka adwokacka

„Konfrontacje Aplikantów Adwokackich 2012”

W dniach od 9 do 11 marca w Augustowie odbędzie się 
konferencja: „Konfrontacje Aplikantów Adwokackich 
2012”  z udziałem aplikantów adwokackich z wszystkich 
izb w Polsce. W Komitecie Organizacyjnym Konfrontacji 
Szczecińską Izbę Adwokacką reprezentują: apl. adw. Mag-
dalena Pomianowska - przewodnicząca grupy „Organiza-
cja szkolenia” oraz apl. adw. Marta Piotrowska – członek 
grupy „Wizerunek Adwokatury”. 

W ramach konferencji zaplanowano przeprowadzenie 
dyskusji w trzech blokach tematycznych:

1.  „Organizacja szkolenia” (Status aplikanta w trakcie od-
bywania aplikacji i po jej zakończeniu);
2. „Wizerunek Adwokatury”;
3.  „Przyszłość Adwokatury”.

Każdy panel będzie trwał 3 godziny, w trakcie których 
będą poruszane kwestie najważniejsze dla aplikantów. Na 
konferencji będą obecni członkowie Prezydium NRA, któ-
rym po zakończeniu debat zostaną przekazane pisemne 
wnioski i postulaty z każdej dyskusji. [  ]

Magdalena Pomianowska, aplikantka adwokacka
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Magdalena Pomianowska, In Gremio: Jaki rodzaj 
wspinaczki uprawiasz?

Krzysztof Zienkiewicz: Obecnie najczęściej dosto-
sowuję własne treningi do wspinaczki typowo skałko-
wej. Lubię natomiast również typowe trekkingi gór-
skie, wspinaczkę klasyczną jak i wysoce wymagającą, 
ale wciąż należącą do kategorii przejść turystycznych 
„wspinaczkę” na via ferratach, czyli górskich drogach 
ubezpieczonych stalowymi linami, na których aseku-
racja polega wprost na wpinaniu się do przytwierdzo-
nej do skał stalowej liny za pomocą lonży zamocowanej 
bezpośrednio do uprzęży wspinającego. Takich dróg 
z racji ich piękna i czekających na turystę nietuzinko-
wych atrakcji najlepiej poszukiwać w Dolomitach.

M.P.: Gdzie lubisz się wspinać?
K.Z.: Z pewnością dla wielu wspinających się Polaków 

takim miejscem są Tatry. Również dla mnie te góry mają 
w sobie coś niepowtarzalnego. Z racji jednak położenia 
naszego miasta jadąc samochodem o wiele szybciej moż-
na znaleźć się w skałach niemieckiej Frankenjury czy też 
słonecznych, wapieniach włoskich szczytów okolic Arco 
niż w rodzimym Zakopanem. Te rejony bardzo utkwiły w 
mojej pamięci. Poza tym wspaniałe są Dolomity. 

M.P.: Wspinasz się samotnie czy w grupie?
K.Z.: To zależy o jakiej wspinaczce mówimy. Jeże-

li chodzi o styl klasyczny dróg górskich powiedzmy 
o umiarkowanym stopniu trudności możliwa jest wspi-
naczka solo. Tak też wchodziłem na uznawany za naj-
wyższy szczyt Europy Mount Blanc. Jeśli jednak mówi-
my o wspinaczce skałkowej, gdzie trudność dróg wspi-
naczkowych jest dość znaczna, a co za tym idzie możli-
wość odpadnięcia jest wysoka, niezbędna jest wspinacz-
ka z partnerem, który będzie asekurował. Obecnie istnie-
ją techniki autoasekuracji pozwalające na wspinaczkę w 
samotności nawet na skrajnie trudnych ścianach, jednak 
taką formę aktywności preferuje niewielu wspinaczy.

M.P.: Czy znalazłeś się kiedyś w sytuacji zagroże-
nia wypadkiem? 

K.Z.: Teoretycznie zagrożenie występuje zawsze. 
Jednak przy zastosowaniu odpowiednich technik ryzy-
ko związane z odpadnięciem jest znacznie zminimali-
zowane. Najbezpieczniejsze wydają się tereny skałko-
we o skrajnie trudnych technicznie, ale i krótkich kil-
kunasto - kilkudziesięciometrowych drogach wspinacz-
kowych w skałach. Takie drogi są często obite, co ozna-
cza, że wspinając się w punkty przelotowe minimalizu-
jemy ewentualny lot w przypadku odpadnięcia do kilku 
metrów. Najniebezpieczniejsze wydają się długie dro-
gi górskie, gdzie asekurację trzeba zakładać samemu. 
W takich warunkach oprócz odpowiedniego założenia 
asekuracji znaczenie mają również kwestie pogodowe, 
doświadczenie, wytrzymałość, ale i takie sytuacje, któ-
rych przewidzenie może być problematyczne, jak na-
głe odrywanie się skał. Niestety, miałem kiedyś jedno 
„mało przyjemne” zdarzenie, do którego doszło pod-
czas wspinaczki na Matterhornie. W drodze powrotnej 
podczas wykonywania zjazdów na złożonej w pół linie, 
w jej końcowym odcinku zrobił się supeł, co zmusiło 
mnie do wypięcia się z przyrządu zjazdowego. Staną-
łem na cieniutkiej półce skalnej, która pod moim cię-
żarem zaczęła się obsuwać. W celu utrzymania równo-
wagi zrzuciłem momentalnie plecak, który poleciał ja-
kieś 300 metrów w dół i kurczowo wtuliłem się w ścia-
nę. Wiedziałem wówczas, że sekundy zadecydowały o 
tym, że nie podzieliłem losu plecaka…

M.P.: Czy były sytuacje, że wspinając się odczuwa-
łeś strach?

K.Z.: Strach pojawia się z pewnością w sytuacjach 
podobnych do tych, o których wspominałem przed 
chwilą. Jest on zapewne nieodłączną częścią tego spor-
tu. O ile jednak czasem bywa paraliżujący, o tyle znacz-
nie częściej jest on pozytywnym czynnikiem motywu-
jącym do działania. Jeśli więc strach nie zaczyna nam 
odbierać kontroli nad własnym organizmem, to jest on 
stanem normalnym i koniecznym do zaakceptowania, 
a nawet stanem potrzebnym… [  ]

z aplikantem radcowskim Krzysztofem Zienkiewiczem rozmawia Magdalena Pomianowska

Dolomity są wspaniałe

Aplikanci z pasją

Aplikanckie Koło Filmowe

Styczniowe spotkanie Aplikanckiego Koła Filmowego roz-
poczęliśmy filmem Woody Allena „O północy w Paryżu”. 
Film lekki, zabawny, ale przede wszystkim skierowany 
dla wielbicieli lat 20, 30-stych i bohemy artystycznej tam-
tych lat. Postaci Gertrudy Stein, Pabla Picasso, Ernesta He-
mingway’a, F. Scotta Fitzgeralda, Salvadora Dali na półto-
rej godziny ożyły, a my mogliśmy podziwiać grę aktorską 
m.in. Kathy Bates i olśniewającej Marion Cotillard. 

Drugi film był diametralnie odmienny. „Pogorzelisko” 
w reżyserii Denisa Villeneuve z 2010 r. opowiadał histo-
rię Nawal Marwan (świetna kreacja Lubny Azabal) na tle 
konfliktów wewnątrzpaństwowych w Libanie. Pełna cier-
pienia opowieść o szukaniu własnej tożsamości i bole-
snym odkrywaniu prawdy porusza i trwale zapada w pa-
mięć. Polecamy!

Magdalena Pomianowska, aplikantka adwokacka 
Katarzyna Koś, aplikantka adwokacka
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Przy stosunkowo dużym zainteresowaniu w dniu 21 
lutego 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie prawników, 
zorganizowane przez Zarząd Oddziału Zrzeszenia Praw-
ników Polskich w Szczecinie. Tematem wiodącym była 
rola komorników w wymiarze sprawiedliwości.

Jako pierwszy wystąpił przewodniczący Izby Komor-
niczej – Jan Woźniak, który na wstępie przedstawił krót-
ki rys historyczny instytucji komornika sądowego, któ-
ra wykształciła się najwcześniej i najpełniej w prawie 
francuskim, z którego została przejęta w różnym zakre-
sie do ustawodawstw wielu innych państw. Również w 
Polsce instytucja ta, na wzór francuski, pojawiła się w 
Księstwie Warszawskim i funkcjonowała także w utwo-
rzonym w 1815 r. Królestwie Polskim. W odrodzonej po 
I Wojnie Światowej w Polsce przez pierwsze kilkanaście 
lat obowiązywały różne systemy prawne byłych państwa 
zaborczych. W ramach zunifikowanego w 1928 r. pra-
wa o ustroju sądów powszechnych został przyjęty sys-
tem komorniczy polegający na tym, że w sądach grodz-
kich urzędują komornicy powołani do pełnienia czynno-
ści egzekucyjnych. Komornik był wówczas urzędnikiem 
państwowym i otrzymywał wynagrodzenie ze Skar-
bu Państwa. Obecny status komornika sądowego okre-
śliła ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądo-
wych i egzekucji. Komornik uzyskał status funkcjona-
riusza publicznego działającego przy sądzie rejonowym. 
Z dniem 1 stycznia 2002 r. w związku z nowelizacją usta-
wy – rozwiązano stosunek pracy z komornikiem i wpro-
wadzono zapis stanowiący, że komornik na własny ra-
chunek wykonuje czynności egzekucyjne. Przy czym, 
ze stronami postępowania egzekucyjnego (wierzycielem  
i dłużnikiem) nie łączy go stosunek prywatnoprawny, 
lecz publicznoprawny. Wierzyciel, przez złożenie wnio-
sku o wszczęcie egzekucji, inicjuje działanie komorni-
ka, podobnie jak wniesienie powództwa inicjuje działa-
nie sądu.

Jan Woźniak podkreślił, że komornik działał i nadal 
działa wyłącznie w imieniu państwa i jest organem wła-
dzy publicznej na co wskazuje m.in.:
- powoływanie i odwoływanie komornika przez Ministra 
Sprawiedliwości, 
- powierzenie komornikowi uprawnień do stosowania 
określonych środków przymusu przy wykonywaniu 
swoich zadań, 
- podleganie komornika przy wykonywaniu czynności 
ustawom, orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejono-
wego,
- uprawnienie do nakładania kar. 

Z dalszego wystąpienia przewodniczącego Izby Ko-
morniczej wynika, że każdy z komorników prowadzi 
indywidualną kancelarię komorniczą i ma obowiązek 
utworzenia tej kancelarii z własnych środków i finanso-
wania jej działalności, tak w zakresie wydatków osobo-
wych, jak rzeczowych, z uzyskanych w danym miesią-
cu opłat egzekucyjnych i utrzymywać ją na poziomie od-
powiednim do godności urzędu. Czynności egzekucyjne 
wykonywane są wg procedury określonej kodeksem po-
stępowania cywilnego. Skuteczność egzekucji nie jest za-
leżna od komornika, a wyłącznie od majątku lub docho-
du dłużnika.

Cały system egzekucji sądowej w Polsce jest utrzy-
mywany wyłącznie z opłat egzekucyjnych, a w wypad-
ku ich braku – ze środków pochodzących od komorni-
ka, jako osoby fizycznej. Przyjęto że wierzyciel, składa-
jąc do komornika wniosek egzekucyjny o należności  
pieniężne, uiszcza wyłącznie, na wezwanie komornika, 
zaliczkę na wydatki związane z wykonywaniem wnio-
skowanej czynności. 

Na zakończenie swojego wystąpienia Jan Woźniak 
poinformował, że aktualnie Izbę Komorniczą w Szczeci-
nie tworzy już 68 komorników, którzy w swych kancela-
riach zatrudniają 726 osób, w tym 71 asesorów i 54 apli-
kantów. Liczby te jednoznacznie wskazują, że komorni-
cy wykonujący na własny rachunek zadania państwa w 
zakresie egzekucji wyroków sądowych są również liczą-
cym się na rynku pracy pracodawcą. W skali kraju ko-
mornicy w kancelariach zatrudniają około 10 tys. pra-
cowników. 

Następnie zabrał głos Prezes Sądu Rejonowego Szcze-
cin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie – Tomasz Szaj, 
który w swym wystąpieniu podkreślił kluczową rolę ko-
morników w systemie wykonywania orzeczeń sądo-
wych i egzekucji stosowania prawa zarówno na grun-
cie szeroko pojętego prawa cywilnego, jak i prawa kar-
nego. Omówił również kwestie samodzielności działa-
nia komornika oraz związany z tym nadzór judykacyjny 
sądu i nadzór administracyjny prezesa sądu rejonowego, 
przy którym działa komornik. Przedstawił także prak-
tyczne wątpliwości związane ze sprawowaniem nadzo-
ru administracyjnego oraz judykacyjnego. Istotną kwe-
stią pozostaje solidarna odpowiedzialność Skarbu Pań-
stwa wraz z komornikiem za szkody wyrządzone przez 
niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wy-
konywaniu czynności oraz przewlekłość postępowania. 
W związku ze stale zwiększającą się liczbą komorników 
działających przy sądach konieczne jest wypracowanie 
modelu sprawnego nadzoru administracyjnego i judy-
kacyjnego. Zasadniczym celem na przyszłość pozostaje 
dalsze podnoszenie sprawności postępowań egzekucyj-
nych oraz dążenie do skrócenia czasu ich trwania i po-
prawy efektywności.

W toku dyskusji głos m.in. zabrali, wiceprezes Sądu 
Okręgowego – Tomasz Żelazowski, prezes Sądu Rejono-
wego w Łobzie – Grzegorz Szacoń, dr Stanisław Baniak. 
W spotkaniu uczestniczył także szef Prokuratury Okrę-
gowej Dariusz Wiśniewski. [ ]

Ryszard Różycki
Wiceprezes Zarządu Oddziału

Zrzeszenia Prawników Polskich
w Szczecinie

Rola komorników 
w wymiarze sprawiedliwości
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Rok 1920 kojarzony jest z pełną chwały zwycięską 
bitwą warszawską. Zatarła się natomiast świadomość 
tego, co ją poprzedzało. Kiedy nasza armia zajęła Kijów 
i znaczną część Ukrainy, bolszewicy, którzy w tym cza-
sie uporali się z białymi – przerzucili znaczne siły na za-
chód. Wśród nich nowo powołaną armię konną Budion-
nego w sile 20 tysięcy doborowych żołnierzy. 10 czerw-
ca odzyskali Kijów zmuszając naszą armię do odwrotu, 
zadając jej znaczne straty w ludziach i sprzęcie. Wiele 
pułków zostało doszczętnie rozbitych, duch w wojsku 
niemal zupełnie upadł, szerzyła się dezercja. W lasach 
kryły się bandy dezerterów, tzw. zielone brygady, któ-
re rabowały bezbronną ludność. Pod wpływem szerzo-
nych wieści kraj ogarniał strach i panika.

9 czerwca upadł rząd Skulskiego, a następny - Wła-
dysława Grabskiego - upadł już po trzech tygodniach. 
Ofensywa radziecka trwała i na przełomie I i II deka-
dy sierpnia Rosjanie zajęli Radzymin, zbliżając się do 
Marek. Na południu zajęli Zamość, na północy Płock 
i zbliżali się do Torunia. Na naleganie Naczelnika Pań-
stwa Wincenty Witos podjął się tworzenia rządu, który 
zaprzysiężono w dniu 24 lipca, jako Rząd Obrony Na-
rodowej. Witos wydał odezwę do ludności, osobną do 
armii. Przede wszystkim zaś wysłuchiwał sprawozdań 
dowódców wojskowych, koordynował plany i poczyna-
nia obronne, m.in. powołując kilka roczników do służ-
by wojskowej, co przysporzyło armii kilkaset tysięcy 
nowych żołnierzy.

Na dowódcach i wojsku duże i mobilizujące wraże-
nie sprawiały wizyty premiera na poszczególnych od-
cinkach frontu. Wizytował oddziały w okolicach Ra-
dzymina, w pobliżu Modlina odwiedził gen. Sikorskie-
go. Był pod Nasielskiem, który przed kilkoma godzina-
mi opuścili Rosjanie. Pod Okuniewem znalazł się w za-
sięgu ognia armatniego. Otrzymawszy informację, że w 
Poznaniu prowadzi się intensywną agitację przeciwko 
rządowi, a także uaktywniają się separatyści, wyjechał 
tam i na zamku spotkał się z przedstawicielami miejsco-
wych partii i organizacji. Później, na dziedzińcu zam-
kowym spotkał się z olbrzymim tłumem mieszkańców, 
których przekonał, że pod Warszawą toczy się także bi-
twa o Poznań. 

W czasie rządów Witosa uchwalono Konstytu-
cję (17.03.1921 r.), przeprowadzono plebiscyt na Ślą-
sku (20.02.1921 r.), uchwalono szereg ustaw podatko-
wych oraz o charakterze socjalnym. Wśród nich ustawę 
o nadaniu ziemi żołnierzom, którzy bronili granic Oj-
czyzny. Zawarto szereg umów i konwencji międzynaro-
dowych. Wobec odejścia z rządu przedstawicieli niektó-
rych stronnictw Witos zgłosił dymisję.

Mając na uwadze różne formy prześladowania Wito-
sa w późniejszym czasie przez rządy sanacyjne, warto 
przytoczyć fragment pisma Piłsudskiego, w którym od-

mówił przyjęcia tej dymisji: „… rząd, któremu Pan prze-
wodniczył nie tylko wywiązał się z powierzonych mu 
obowiązków, ale zdołał także wzmocnić autorytet wła-
dzy, za co składam Panu i wszystkim Panom Ministrom 
moje szczere uznanie i podziękowanie…”.

Wobec braku szerszego poparcia i wrogich działań 
niektórych stronnictw, kolejną dymisję złożył Witos 19 
września 1921 r. i została ona przyjęta. W marcu 1922 
r. przyznano mu najwyższe polskie odznaczenie – Or-
der Orła Białego.

Po przytoczeniu powyższych faktów pytanie, czy 
Witos miał należyte kwalifikacje do sprawowania tak 
wysokiego urzędu brzmi raczej paradoksalnie i prowo-
kująco. Nie mniej jednak nie jest ono pozbawione sen-
su, jeśli rzecz ująć od strony formalnej.

Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 r. w wio-
sce Dwudniaki w rodzinie chłopa gospodarującego na 
dwóch morgach lichej ziemi, w małej izdebce przero-
bionej ze stajni na mieszkanie, którego drugą część zaj-
mowała jedyna krowa. Od piątego roku życia pasał tę 
krowę, prowadząc ją po miedzach i rowach zazdrosz-
cząc rówieśnikom oddającym się dziecięcym zabawom 
i harcom. Ponieważ nie miał butów ani właściwego 
ubrania nie został oddany na naukę do szkoły. „Naresz-
cie, jednej jesieni ojciec się uwziął, poreperował mi ja-
kieś stare, na tandecie kupione buty, kupił też za parę 
szóstek mocno przechodzoną bluzę, przerobił ją na 
mnie i polecił zaprowadzić mnie do szkoły… Do szkoły 
tej chodziłem przez cztery zimy”1.

Od 1895 r. odbywał służbę wojskową w austriackim 
pułku artylerii w Krakowie, a po jej ukończeniu oże-
nił się i rozpoczął gospodarowanie na kilku morgach 
gruntu wniesionych przez żonę w posagu. Z czasem po-
większył ten areał do 17 mórg i użytkował przez cały 
czas skrupulatnie uprawiając ziemię także w okresie, 
gdy był posłem i premierem. Witos przejawiał aktyw-
ną działalność na terenie wiejskim. W 1908 r. został 
wybrany wójtem i urząd ten sprawował nieprzerwa-
nie do końca lipca 1931 r. Jego zasługi dla gminy były  

Wincenty Witos – 
postać wybitna
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nieocenione. Z jego inicjatywy zmeliorowano grun-
ty, zakupiono sprzęt rolniczy, uruchomiono młyn spół-
dzielczy, zbudowano Dom Ludowy, rozpoczęto budo-
wę szkoły, prowadzono kursy rolnicze i rzemieślnicze. 
W 1903 r. został prezesem powiatowej organizacji PSL 
i członkiem rady naczelnej.

W 1908 r. został wybrany do Sejmu Krajowego we 
Lwowie uzyskując w swoim okręgu więcej głosów niż 
pozostali kandydaci z tej listy. Był niezwykle aktywnym 
posłem. Obrady bywały niezwykle burzliwe. Wspomi-
nając jedno z takich posiedzeń Witos pisał: „Delegowa-
ny przez klub przemawiałem przez sześć godzin bez 
przerwy w warunkach jak najtrudniejszych, gdyż Ukra-
ińcy dęli mi swoimi instrumentami prosto w uszy oto-
czywszy trybunę sejmową tak, że nie mogłem na niej 
się poruszyć, gdyż w miejscu przeznaczonym dla jed-
nego człowieka byli oprócz mnie – stenograf i jeden z 
posłów, który pilnował, by Ukraińcy nie zniszczyli po-
trzebnych mi notatek […] Sytuacja pogorszyła się jesz-
cze, gdy Ukraińcy sprowadzili nowe instrumenty, nie-
zwykle głośne, skrzeczące i piskliwe”2.

W 1911 r. został wybrany do Sejmu austriackie-
go w Wiedniu. W parlamencie austriackim, w którym 
był przewodniczącym klubu swojej partii, w różny spo-
sób zabiegał o przywrócenie niepodległości Polski. Wi-
tos był współtwórcą rezolucji Koła Polskiego w parla-
mencie austriackim w sprawie przywrócenia niepod-
ległości Polski, a 16 czerwca 1917 r. zabrał głos w par-
lamencie powołując się m.in. na tradycję, historię i 
przeszłość narodu polskiego. W dniu 23 października 
1918 r. w Krakowie zwołano naradę wszystkich posłów 
z Galicji pod przewodnictwem Witosa jako szefa naj-
liczniejszego klubu parlamentarnego. Podjęto rezolucję  
stwierdzającą, że ziemie polskie znajdujące się dotąd w 
zaborze austriackim należą do państwa polskiego. Po-
wołano Komisję Likwidacyjną złożoną z 22 posłów, któ-
ra miała objąć cały zarząd administrowania w zaborze. 
W pierwszym rzędzie rozbrojono garnizon austriacki.

W Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Igna-
cego Daszyńskiego. Witos przybywszy do Lublina, z 
rozwieszonych plakatów dowiedział się, że jest człon-
kiem tego rządu w roli ministra aprowizacji. Na pierw-
szym posiedzeniu odmówił udziału w nim twierdząc, 
że należy działać na rzecz tworzenia rządu centralne-
go w Warszawie.

Jednocześnie w Krakowie toczyły się rozmowy na te-
mat utworzenia tam rządu, gdzie padła propozycja kie-
rowania nim przez Witosa, co ten stanowczo odrzucił.

W tym czasie powrócił do kraju Józef Piłsudski. 
Rada Regencyjna przekazała mu władzę, także Daszyń-
ski oddał się do jego dyspozycji. Naczelnik Państwa po 
wysłuchaniu przedstawicieli stronnictw powierzył Da-
szyńskiemu misję tworzenia rządu. Tak powstał rząd 
Moraczewskiego, do którego powołano również Wito-
sa. Opuścił jednak go już po pierwszym posiedzeniu.

Wincenty Witos był jeszcze dwukrotnie premierem 
rządu – w roku 1923 i 1926.

Na skutek udziału w Kongresie Centrolewu (czer-
wiec 1930 r.), i w uchwaleniu na nim dokumentów po-
tępiających sposób sprawowania władzy w końcówce 

trzeciej dekady XX wieku, Witosa spotkały drastyczne 
konsekwencje. 10 września został zatrzymany w pocią-
gu, którym wracał z Warszawy i osadzony w ciężkim 
więzieniu wojskowym. Umieszczono go w małej, nie-
ogrzanej celi z brudną pościelą i jedzeniem nie nada-
jącym się do spożycia. Towarzyszyły temu obelgi, po-
niżające traktowanie, szczególnie prace przy czyszcze-
niu ubikacji i korytarzy. Odmawiano mu gazet i ksią-
żek, a przysyłane przez rodzinę ubranie i bieliznę odda-
no do depozytu. Po kilku miesiącach i wpłaceniu kaucji 
wyszedł na wolność.

Proces brzeski rozpoczął się 26 października 1931 
roku. Jedenastu czołowych działaczy stronnictw opo-
zycyjnych, a przy tym posłów, stanęło pod dwoma za-
rzutami: przygotowywania zamachu w celu usunięcia 
rządu przemocą i utworzenia kierowniczej organizacji 
rewolucyjnej pod nazwą Centrolew, która ułożyła plan 
przejęcia władzy. Przemówienie Witosa spotkało się z 
dużym zainteresowaniem, wręcz aplauzem w kraju i za 
granicą.

W wyroku wydanym 13 stycznia 1932 r. oskarżeni 
zostali uniewinnieni od zarzutu przygotowywania za-
machu, natomiast skazani za udział w spisku utworzo-
nym w łonie organizacji pozarządowej (Centrolewu) na 
kary od półtora roku do trzech lat. Wymiar kary 1 roku 
i 6 miesięcy dla Witosa uzasadniono jego zasługami w 
kierowaniu Rządem Obrony Narodowej. W rok póź-
niej sąd apelacyjny utrzymał ten wyrok w mocy, jed-
nakże wyrok ten został uchylony w postępowaniu ka-
sacyjnym, w związku z niewyłączeniem sędziego mimo 
oczywistych podstaw do wyłączenia. W dniu 20 lipca 
1933 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zatwierdził wy-
rok Sądu Okręgowego, a 5 października Sąd Najwyższy 
oddalił kasację. Przedtem Witos, po wielu wahaniach, 
zdecydował się na emigrację. Rozważany był wyjazd do 
Stanów Zjednoczonych, ale przeważyły względy moc-
no wyartykułowane w liście generała Sikorskiego, a 
mianowicie, że z Czechosłowacji łatwiej będzie oddzia-
ływać na opinię w Polsce, w którym dodał, że tak samo 
uważa Paderewski. „Ażeby na wszelki wypadek być go-
towym, chwyciłem się z całą zapalczywością zawsze mi 
ulubionych robót polnych. Dokonałem orki i zasiewów, 
zebrałem resztę siana i koniczyny, dałem żonie dyspo-
zycje co do płodozmianów na rok następny. Jeszcze 
w dniu 28 września z rana zaorałem i zasiałem resztę 
ziemniaczyska żytem, a w południe odjechałem z Bogu-
miłowic do Krakowa3.

W dniu 28 września przekroczywszy granicę cze-
chosłowacką osiadł w Wielkich Opatowicach. Na emi-
gracji przebywał do kwietnia 1939 r. Poznał gorycz by-
towania z dala od ojczyzny i rodziny. Otrzymywał jed-
nak prasę, czasopisma i książki, bardzo często stykał 
się z wysłannikami Stronnictwa i za ich pośrednictwem 
oraz wysyłanych listów aktywnie uczestniczył w ży-
ciu chłopskiej partii. W 1934 r. wybrano go ponownie 
prezesem Rady Naczelnej. Na jego żądanie w styczniu 
1937 r. zwołano Kongres Stronnictwa Ludowego w War-
szawie. Przy znacznym i aktywnym udziale delegatów i 
gości oceniono aktualną sytuację w kraju i w Stronnic-
twie oraz podjęto szereg uchwał i rezolucji. W jednej 
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w stanie spoczynku

z nich znalazł się zapis dotyczących emigrantów poli-
tycznych - Wincentego Witosa, Władysława Kiernika i 
Kazimierza Bagińskiego: „uzyskanie dla nich powrotu 
do kraju i przywrócenie do praw obywatelskich jest dla 
Stronnictwa czymś więcej niż nakazem politycznym, 
bo nakazem”. 

Żądanie amnestii dla Witosa było w kraju powszech-
ne. Staraniom o nią przewodziły postaci tej miary, co 
Stanisław Estreicher, Stanisław Pigoń, Władysław 
Grabski, Tadeusz Lehr Spławiński, Ignacy Paderewski, 
Józef Haller, Lucjan Żeligowski i inni. Pod petycją do 
prezydenta Mościckiego podpisało się 534 tysiące osób. 
Pozostała ona jednak bezskuteczna.

3 kwietnia 1939 r. po przybyciu do kraju Witos zgłosił 
się do prokuratury w Krakowie, skąd przewieziono go do 
więzienia w Siedlcach, a po trzech dniach wypuszczono 
na sześciomiesięczną przerwę w karze. Jako prezes Na-
czelnego Komitetu Wykonawczego Stronnictwa Ludo-
wego rozpoczął aktywną działalność polityczną.

3 września 1939 r. w czasie podróży pociągiem zo-
stał ranny odłamkiem bomby, a następnie osadzony 
przez okupanta w więzieniu. 

Od stycznia 1940 r. Niemcy rozpoczęli stosowanie 
nacisków na Witosa, aby utworzył rząd sprzymierzony 
z okupantem. Wobec bezskuteczności tych nacisków, 
dwa miesiące później przewieziono go do Berlina i w 
dalszym ciągu namawiano do utworzenia rządu. Pro-
pozycje te stanowczo odrzucał. Przewieziony został do 
Zakopanego i oddany pod dozór gestapo. Z uwagi na 
stan zdrowia, pozwolono mu powrócić do Wierzcho-
sławic, kontynuując zarówno nadzór gestapo jak i na-
mowy do utworzenia rządu. Mimo tego dozoru Witos 
utrzymywał przez cały czas kontakty z ruchem ludo-
wym oraz rządem na emigracji.

Mniej znany jest fakt, że Niemcy zaraz po zajęciu 
Czechosłowacji usiłowali skontaktować się z Witosem, 
aby namówić go do współpracy. Uprzedzony o tym wy-
jechał do Pragi, znajdując schronienie w ambasadzie 
francuskiej. Wkrótce potem powrócił do kraju.

Choroba Parkinsona, na którą cierpiał Witos, ujaw-
niała się coraz bardziej zaawansowanymi objawami. 15 
stycznia 1945 r. został umieszczony w szpitalu bonifra-
trów w Krakowie.

W trakcie tworzenia Rządu Jedności Narodowej zo-
stał powołany na stanowisko Krajowej Rady Narodo-
wej, ale funkcji tej nie objął.

Zmarł 31 października 1945 roku. W jego pogrze-
bie w Wierzchosławicach uczestniczyło ponad 100 ty-
sięcy ludzi ,360 pocztów sztandarowych i 400 delega-
cji z wieńcami.

Wincenty Witos był wybitnym politykiem. Zacho-
wał niezwykłą wrażliwość na losy zarówno całych zbio-
rowości, jak i poszczególnych jednostek oraz potrzebę 
kontaktu osobistego z ludźmi. Oprócz wcześnie opisa-
nych sytuacji z czasów wojny 1920 r. chciałbym wspo-
mnieć tylko o dwóch z okresu jego drugiego premie-
rostwa . W nocy z 20 na 21 września 1923 r. pod zie-
mią w kopalni węgla w Sosnowcu zdarzyła się kata-
strofa. Życie straciło 306 górników. Przejęty w najwyż-
szym stopniu Witos natychmiast powołał specjalną ko-

misję i wyposażywszy w nadzwyczajne pełnomocnic-
twa przede wszystkim w zakresie pomocy poszkodo-
wanym, niezwłocznie wysłał ją do Sosnowca. Do miej-
sca katastrofy kierował depesze, wśród nich do sztyga-
ra, który uratowany natychmiast przystąpił do ratowa-
nia innych. Podobnie zachował się Witos, kiedy dotar-
ła do niego wiadomość o trzęsieniu ziemi w Japonii 1 
września 1923 r. Zginęło tam 105 tysięcy osób, wiele ty-
sięcy zostało rannych a szereg miast i miasteczek zosta-
ło doszczętnie zniszczonych. Obok pełnych współczu-
cia depesz, wpisu do księgi w ambasadzie, Witos osobi-
ście nałożył na ministrów opieki społecznej i zdrowia 
obowiązki co do pomocy dla Japonii. Ponieważ cały 
kraj odpowiedział na to składaniem ofiar – Polska była 
przedmiotem ogromniej admiracji i wdzięczności ze 
strony społeczeństwa tego kraju.

Witos był powszechnie podziwiany. Przyjmuje się, 
że pisało o nim ok. czterdziestu pisarzy i pamiętnika-
rzy, a jego postać została wprowadzona także do powie-
ści i dramatu. 

Przedmiotem podziwu w odniesieniu do tego samo-
uka była jego kultura i język. W obszernej rozprawie 
prof. Stanisław Pigoń pisał m.in. „jest to język nie ludo-
wy, nie podtarnowski, ale ogólnopolski, literacki, wła-
ściwy w pisarstwie czy krasomówstwie sfer inteligenc-
kich, […] słowo jego jest jasne, dobitne, obrazowe, bu-
dowa wywodów przejrzysta, zwarta i celowa przez wi-
doczne w niej opanowanie, umiar i rzeczowość”.

O kulturze Witosa z innego źródła i z innej okazji. 
Jest to fragment artykułu z Nowego Dziennika, pisma 
krakowskiej inteligencji żydowskiej z 29 stycznia 1923 
r. na temat odczytu Witosa „Wrażenia z podróży na Bał-
kany”: „Krakowski odczyt Witosa był z dwóch wzglę-
dów rewelacją. Przede wszystkim co do formy – ujaw-
niła się w tym przemówieniu nowa strona talentu Wito-
sa. Wszystko, co do tej pory mówił, brzmiało niemal po-
nuro i poważnie. Nie wiedzieliśmy, że jest takim pierw-
szorzędnym causerem, że o rzeczach poważnych umie 
mówić lekko, żartobliwie, sam się bawiąc i bawiąc słu-
chaczy, jak gdyby urodził się pod niebem uśmiechniętej 
Francji, w jakiejś wiosce szampańskiej, a nie w Wierz-
chosławicach”.

Witos był powszechnie znany i podziwiany także za 
granicą. Na koniec fragment wspomnień rolnika Maria-
na Szancela, który wywieziony na roboty przymusowe 
do Niemiec przebywał tam jeszcze w jesieni 1945 r, za-
trudniony w pracowni krawieckiej. Tam dowiedział się 
od oficera angielskich wojsk okupacyjnych o śmierci 
Witosa, którego określił jako wielkiego polityka. Oficer, 
kończąc studia na uniwersytecie angielskim, pisał pra-
cę dyplomową o Witosie i marzył o tym, by po wojnie 
spotkać się z bohaterem dyplomowej dysertacji.

Niestety stało się to już niemożliwe. [ ]
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W listopadzie 1981 r. Komisja Zakładowa „Soli-
darności” Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, 
jako jedyna w Polsce, uchwaliła, iż w razie spodzie-
wanego udzielenia rządowi przez Sejm PRL upraw-
nień umożliwiających ograniczanie swobód obywa-
telskich (w imię „obrony interesów obywateli i pań-
stwa”) stoczniowcy mieli niezwłocznie przystąpić do 
protestu. 3 grudnia 1981 r. w Stoczni Warskiego ogło-
szono pełną gotowość strajkową. Dużo wcześniej niż 
zostało wydane polecenie Lecha Wałęsy w tym przed-
miocie, członkowie kierownictwa regionalnego pod-
jęli całodobowe kilkuosobowe dyżury w siedzibie Za-
rządu Regionu, przy ul. Małopolskiej 17 w Szczecinie. 
Podczas tzw. kryzysu bydgoskiego Andrzej Milcza-
nowski – doradca stoczniowej KZ opracował zasady, 
według których miał być prowadzony protest w sytu-
acji, gdyby władze wprowadziły stan wyjątkowy. Mil-
czanowski przewidywał ewentualną militaryzację za-
kładów pracy, a w skali kraju także liczne aresztowa-
nia. Według przedmiotowych instrukcji opór wobec 
działań władz polegać miał na organizacji strajku ge-
neralnego, zaś w przypadku użycia przemocy wobec 
strajkujących należało stosować bierny opór. Do do-
kumentu załączona została szczegółowa instrukcja 
dla ZKS-ów, w której omówiono sposób przeprowa-
dzenia strajku okupacyjnego. 

W dniu wprowadzenia stanu wojennego natu-
ralnym miejscem aktywnych działań opozycyj-
nych, skupiającym nie tylko przedstawicieli władz 
Związku, lecz także szeregowych jego członków, w 
tym przedstawicieli innych szczecińskich przedsię-
biorstw, stała się Stocznia Warskiego. Zbierający się 
w „Warskim” szczecińscy działacze Związku zaplano-
wali rozpoczęcie strajku generalnego (okupacyjnego) 
w całym regionie na 14 grudnia rano. Międzyzakłado-
wy Komitet Strajkowy zarządził niezwłoczne przystą-

pienie do strajku także tych zakładów, które decyzją 
władz zostały zmilitaryzowane. Podobnie jak powsta-
ły w Stoczni Gdańskiej Krajowy Komitet Strajkowy, 
również szczeciński MKS żądał spełnienia dwóch po-
stulatów: uwolnienia wszystkich pozbawionych wol-
ności działaczy oraz niezwłocznego odwołania de-
kretu Rady Państwa o stanie wojennym. Do strajku-
jącej stoczni przybywali tzw. łącznicy, tj. członkowie 
„Solidarności” z innych zakładów pracy, planowano 
bowiem przyłączenie ich do protestu już od ponie-
działku 14 grudnia. Ustalono, iż duże przedsiębior-
stwa, tj. te liczące ponad dwa tysiące pracowników, 
delegować miały po jednym swoim reprezentancie do 
składu MKS. Na wezwanie MKS, 14 grudnia do pro-
testu przyłączyła się Szczecińska Stocznia Remonto-
wa „Gryfia”.

Działania wojska, milicji i SB skupiały się w pierw-
szych dniach stanu wojennego przede wszystkim na 
członkach i zwolennikach „Solidarności” zgromadzo-
nych w Stoczni Warskiego oraz w innych dużych za-
kładach pracy. 

SSR „Gryfia”, na terenie której w dniach od 13 do 16 
grudnia protestowało ponad 2500 stoczniowców (za-
łoga liczyła sobie niespełna cztery tysiące osób), spa-
cyfikowano już w pierwszych dniach stanu wojenne-
go. Na czele komitetu strajkowego „Gryfii” stał prze-
wodniczący Komisji Zakładowej „Solidarności”, trzy-
dziestotrzyletni inżynier elektryk Józef Kalemba, 
osoba z dziesięcioletnim zakładowym stażem pracy, 
uczestnik protestów w „Gryfii” w 1976 i 1980 r. Już 13 
grudnia zawiązał się w tym zakładzie dwunastooso-
bowy komitet strajkowy, do którego weszli obok Ka-
lemby: Zdzisław Konury (wiceprzewodniczący), Pa-
weł Albert, Jan Filaszkiewicz, Grzegorz Kowalski, 
Władysław Michaliszyn, Marian Micherda, Adam 
Mitura, Henryk Nowakowski, Zdzisław Poll, Henryk  

Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia” 
w pierwszych dniach stanu wojennego

| Artur Kubaj, OBEP IPN Szczecin
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Toczyłowski, Kazimierz Walos. Przebywający wstocz-
ni robotnicy zdecydowali o niezwłocznym odsłonię-
ciu nowego pomnika pamięci ofiar Grudnia ’70 pod 
nazwą „O godność człowieka”. Pierwotnie uroczy-
stość ta, którą Józef Kalemba przygotowywał jako 
przewodniczący komitetu organizacyjnego, była za-
planowana na 17 grudnia 1981 r., jednak ostatecznie 
postanowiono o wcześniejszym jej terminie. 13 grud-
nia, w trakcie odsłonięcia pomnika, członkowie „So-
lidarności” złożyli ślubowanie, którego treść znako-
micie ilustrowała determinację zgromadzonych: „Ja, 
członek NSZZ «Solidarność», stojąc na straży najwyż-
szych ideałów klasy robotniczej, w chwili, kiedy nasz 
Związek staje w obliczu najwyższej próby, kiedy bez-
prawnie aresztuje się naszych przywódców związ-
kowych, po wprowadzeniu stanu wojennego w celu 
utrzymania się przy władzy powszechnie nieaprobo-
wanego, niechcianego, wręcz znienawidzonego przez 
własny Naród reżimu, przysięgam na Boga, Polskę 
i «Solidarność» walczyć, aż do ostatecznego zwycię-
stwa w jedynej słusznej sprawie, sprawie robotników 
i chłopów, o interesy, które reprezentuje nasz Związek 
«Solidarność». Tak nam dopomóż Bóg”. 

W nocy z 14 na 15 grudnia spacyfikowano stocz-
nię „Warskiego”. Po tych wydarzeniach Józef Kalemba 
zdecydował o zniszczeniu wszelkiej dokumentacji do-
tyczącej strajku oraz nakazał swoim współpracowni-
kom utworzenie tajnej komisji zakładowej „Solidarno-
ści” z założeniem, że po rozbiciu strajku możliwe bę-
dzie kontynuowanie działalności związkowej w ukry-
ciu. Część materiałów Komisji Zakładowej „Solidar-
ności” w „Gryfii” została rozdana członkom Związku 
na przechowanie, np. sztandar KZ przekazano Hen-
rykowi Nowakowskiemu, który ukrył go, a następnie 
zdeponował na terenie kościoła pw. św. Andrzeja Bo-
boli przy ul. Pocztowej w Szczecinie. Przeciwko stocz-
niowcom z „Gryfii” już następnego dnia władze użyły 
siły ponad sześciuset funkcjonariuszy ZOMO, OSMO, 
SB, a także pięciu okrętów desantowych, jednak w 
trakcie tych działań nikogo nie zatrzymano. W mel-
dunku SB z 16 grudnia 1981 r. zawarta została infor-
macja o tym, że siły porządkowe przystąpiły do akcji 
o 14.15. i bez środków przymusu zepchnęły (!) na plac 
przy nabrzeżu, po czym wywieziono stoczniowców 
poza teren zakładu. Po strajku Józef Kalemba ukrywał 
się do 28 grudnia 1981 r., kiedy to został zatrzymany 
i przesłuchany w związku z kierowaniem strajkiem.

Organizatorzy protestów przeciwko wprowadze-
niu stanu wojennego, domagający się również uwol-
nienia osób internowanych, jako pierwsi ponieśli su-
rowe kary. Oprócz skazanych w procesie „jedenastu”, 
oraz innych procesach uczestników strajku w Stocz-
ni Warskiego, w pierwszych tygodniach stanu wojen-
nego wszczęto postępowania karne także wobec przy-

wódców strajków z pozostałych szczecińskich zakła-
dów pracy. 

Przeciwko Józefowi Kalembie i Jerzemu Soko-
łowskiemu Wojskowa Prokuratura Garnizonowa 
w Szczecinie wniosła akt oskarżenia w związku z or-
ganizacją i kierowaniem strajkiem w SSR „Gryfia”. 22 
lutego 1982 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowe-
go w Bydgoszczy wydał wyrok skazujący Józefa Ka-
lembę na karę pięciu lat pozbawienia wolności i czte-
rech lat pozbawienia praw publicznych (prokurator 
ppłk Hubert Kaczmarek żądał siedmiu lat pozbawie-
nia wolności i pięciu lat pozbawienia publicznych). Je-
rzy Sokołowski, wiceprzewodniczący KZ „Solidarno-
ści” w „Gryfii”, pomimo że formalnie nie wchodził w 
skład komitetu strajkowego, został także ukarany, bo-
wiem zdaniem sądu w jego przypadku „nagannym” 
było już samo przygotowanie i drukowanie ulotek ko-
mitetu strajkowego. Sąd skazał go za to na karę trzech 
i pół roku pozbawienia wolności i trzech lat pozba-
wienia praw publicznych. Obrony osób oskarżonych 
w procesach o prowadzenie strajków w pierwszych 
dniach stanu wojennego, m.in. oskarżonych w proce-
sie „jedenastu” oraz Józefa Kalemby i Antoniego Ka-
dziaka (kierowanie strajkiem w PP „Polmozbyt”), pod-
jął się adwokat Roman Łyczywek, związany z opozy-
cją jeszcze przed sierpniem 1980 r.

Mocą ustawy o amnestii z 23 lipca 1983 r. (for-
malne zniesienie stanu wojennego) na przełomie lip-
ca i sierpnia 1983 r. zwolniono z obowiązku odby-
wania kary większość skazanych przez Sąd POW 
w Bydgoszczy w procesie za zorganizowanie straj-
ku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Pozo-
stałym zmniejszono wymierzone kary. Amnestię za-
stosowano także wobec organizatorów strajków w 
PP „Polmozbyt” – Antoniego Kadziaka oraz w PPUT 
„WUTEH” – Piotra Jurczyka. Wcześniej, na przeło-
mie kwietnia i maja 1983 r., Rada Państwa PRL, w 
drodze łaski, złagodziła karę w stosunku do orga-
nizatorów strajku w SSR „Gryfia” – Józefa Kalemby  
i Jerzego Sokołowskiego. [ ]



Zapamiętaj ! Przekaż swojemu księgowemu !

Fundacja „Bądźmy In Gremio”
KRS 0000328816

Nr rachunku bankowego: ING Bank Śląski 
67 1050 1559 1000 0090 6854 1656

Szanowni Państwo, 
zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat na 
rzecz Fundacji „Bądźmy In Gremio”, w ramach 
tzw. „1%”. Przypominam, że czynność ta wymaga 
jedynie wpisania w odpowiedniej rubryce nazwy 
Fundacji oraz nr KRS. Bez tych wpłat Fundacja 
w sposób zamierzony nie będzie funkcjonować! 
NIE ZAPOMNIJCIE

/Zarząd Fundacji/ 
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To miała być zwyczajna relacja z kolejnego piłkar-
skiego turnieju, który odbył się w dniu 4 lutego na 
obiektach HALP w Szczecinie. Ale że nie każdego pa-
sjonują wyniki meczów piłkarskich, tym razem bę-
dzie to relacja z turnieju nieco „od kuchni”. 

Zanim jeszcze V Noworoczny Halowy Turniej Pił-
ki Nożnej „PROBACJA CUP” 2012 o Puchar Kuratora 
Okręgowego Sądu Okręgowego w Szczecinie (strasz-
nie długa nazwa) się rozpoczął, trzeba było ustalić, 
jakie drużyny wezmą w nim udział i przeprowadzić 
losowanie. To rzecz bardzo ważna, wszak szczęście 
w losowaniu to połowa sukcesu (o czym z pewnością 
przekonamy się już w czerwcu). Tym razem łatwiej-
szą wydawała się grupa B, gdzie do drużyny Sędziów 
dołączyli Aplikanci adwokaccy i radcowscy, Proku-
ratorzy oraz OIRP Zielona Góra. W grupie A do fa-
woryzowanych Adwokatów los przydzielił Radców 
Prawnych, ZPP i gospodarzy – Kuratorów i Asysten-
tów. No i zaczęły się przymiarki, transfery, powroty, 
słowem pełna mobilizacja. Wiadomo, każdy chciał-
by wygrać...

Sam turniej zaczął się od walki z... mrozem. Na-
grzewnice nie dawały sobie rady, organizatorzy sta-
rali się jak mogli (podziękowania dla niezawodnego 
Marcina Filipczaka) i wreszcie pierwsze ekipy wybie-
gły na boisko, zaś w kuluarach uruchomiono kuchnię, 
by sportowcy mogli się posilić grochówką czy ugasić 
pragnienie. Zawody szły sprawnie, wszyscy grali jak 
potrafili najlepiej, obyło się bez zgrzytów, zaś ambi-
cji nie można było odmówić nikomu. Żadnej druży-
nie nie udało się wygrać wszystkich meczów, a tylko 
na koncie jednej nie zapisano żadnych punktów. Tak 
gościnni okazali się być ... gospodarze. Natomiast ko-
ledzy z Lubuskiego zremisowali wszystkie swoje me-
cze, co jednak nie dało im awansu. Najbardziej sku-
teczni w grupie A byli Adwokaci, którzy w półfina-
le trafili na Aplikantów, grupę B wygrali Sędziowie 
i w nagrodę zmierzyli się z Radcami Prawnymi. Resz-
ta ekip w tym czasie udała się już na wspomniany po-
częstunek, zaś półfinały zakończyły się wynikami 
- po 3:1 wygrali Adwokaci i Radcowie, na koniec tur-

nieju doszło więc do powtórek z meczów grupowych. 
Sędziowie mecz o trzecie miejsce rozstrzygnęli na 
swoją korzyść 4:1, a w wielkim finale padł taki sam 
wynik jak w meczu grupowym Zielonych z Niebieski-
mi. A że brzmiał on 3:3, trzeba było wyłonić zwycięz-
cę w rzutach karnych. Zadecydował jeden nieskutecz-
ny strzał Radców i bezbłędni Adwokaci obronili tytuł 
sprzed roku.

Nadszedł więc czas podziękowań, gratulacji, pu-
charów, statuetek. Podziękowania należą się pani Pre-
zes Sądu Okręgowego w Szczecinie Halinie Zarzecz-
nej – za finansowe wsparcie oraz pani Kurator Okrę-
gowej Sądu Okręgowego w Szczecinie Krystynie Czy-
żewskiej - za patronat i zaangażowanie w organiza-
cję turnieju. Gratulacje i puchary otrzymały wszyst-
kie drużyny, a statuetki powędrowały już tylko w wy-
brane ręce: królem strzelców został radca prawny To-
masz Brzozowski, strzelec 7 bramek, o najlepszym 
bramkarzu autor przez skromność nie wspomni, dość 
napisać, że 7 bramek wpuścił, najlepszym zawodni-
kiem obwołano notariusza Piotra Dąbrowskiego, któ-
ry w turnieju wystąpił gościnnie u Sędziów. A czas na 
rewanż przyjdzie już zapewne niedługo. [ ]

Radosław Bielecki
sędzia Sądu Rejonowego w Gryficach 
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