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Aktualny Skład Rady Izby Notarialnej 
w Szczecinie (IV kadencja) 2012-2015

Prezes Rady Izby Notarialnej: 

- Roman Czernikiewicz 

Wiceprezes Rady Izby Notarialnej: 

- Leszek Pietrakowski 

Członkowie Rady Izby Notarialnej: 

- Beata Bałaban 

- Wiesława Górecka 

- Marzanna Korolewicz 

- Mirosława Kowalik 

- Dobrosława Kuniewicz 

- Witold Ołowski 

- Ryszard Szałachowski 

Członek Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie:

- Barbara Nintza 

Członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego: 

- Lech Zagozda 

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego: 

- Bożena Błażewicz 

- Eugeniusz Fiksek 

- Halina Kolasińska-Ściepko 

- Urszula Kostulska 

- Dorota Peszko 

- Romualda Radziejewska 

- Andrzej Wolski 

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Notarialnej: 

- Maria Olszewska 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

- Waldemar Dullek 

- Tomasz Paplaczyk 

- Nikodem Wolski

Piotr Dobrołowicz, In Gremio: Proszę przyjąć gra-
tulacje z powodu wyboru na prezesa Rady Izby No-
tarialnej w Szczecinie. To odpowiedzialna funkcja. 
Jakimi argumentami przekonał pan koleżanki i ko-
legów z samorządu notarialnego do poparcia swojej 
kandydatury?

Roman Czernikiewicz: Dziękuję za gratulacje. Trud-
no na takie pytanie odpowiedzieć, bo sugeruje ono, że 
czyniłem jakieś zabiegi, by przekonać ich do wyboru 
mojej osoby. Generalnie, w świetle doświadczeń wy-
borczych, nie tylko w naszym kraju, dzisiejsze czasy 
pokazują, że takie działania zwykle są podejmowane. 
Ważne, żeby wygrać, a co będzie później, to los po-
każe. Ja natomiast taką filozofią nie kierowałem się, 
i w związku z tym takich działań nie podejmowałem. 
Uważam, że koleżanki i koledzy zdecydowali się na 
taki wybór, bo zapewne zauważyli moją wieloletnią 
pracę w notariacie, mój rzetelny stosunek do obo-
wiązków, które wypełniam i uznali, że będę w sposób 
właściwy pełnił tę funkcję.

P.D.: Wykonuje pan zawód notariusza w Koszalinie. 
Jak wygląda sytuacja na rynku usług notarialnych w 
Koszalinie? Różni się od rynku szczecińskiego?

R.C.: Myślę, że każde środowisko ma swoją specyfikę, 
tak Szczecin, jak i Koszalin. Myślę jednak, że zakres, 
jak i ilość spraw w relacji do liczby mieszkańców, są 
w obydwu miastach podobne, nawet uwzględniając 
fakt, że Szczecin jest miastem przygranicznym. 

P.D.: Pierwszym prezesem Rady Izby Notarialnej w 
Szczecinie był notariusz ze Stargardu Szczecińskie-
go, drugim zostaje notariusz z Koszalina. Łatwiej 
jest diagnozować problemy samorządu notarialnego 
mieszkając poza Szczecinem - siedzibą Izby?

R.C.: Nasza izba notarialna obszarowo obejmuje duży 
region, który pokrywa się z obszarem właściwości 
Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, a problemy nota-
riatu równie dobrze widoczne są ze Szczecina, jak i z 
Koszalina, Stargardu Szczecińskiego czy Drezdenka. 
Tak więc miejsce zamieszkania prezesa izby nie mia-
ło kluczowego znaczenia w naszych samorządowych 
wyborach. Natomiast na pewno pewnym utrudnie-
niem dla mnie, mieszkańca Koszalina, w pełnieniu 
funkcji jest to, że siedziba izby jest w Szczecinie, co 
oznacza konieczność dojazdów na dyżury, na spotka-
nia. To pochłania sporo czasu, a więc również obciąża 
działalność zawodową. Tym niemniej, decydując się 
na kandydowanie, uwzględniłem te okoliczności. 

P.D.: Jakie zadania stawia pan sobie i nowo wybranej 
Radzie na najbliższą kadencję? 

R.C.: Zadań jest wiele, ponieważ notariat przechodzi 
trudny okres. Bez wątpienia odczuwalny jest kryzys 



gospodarczy, o którym co prawda mówi się, że Polskę 
omija, ale jednak my go widzimy. Chociażby zastój na 
rynku nieruchomości spowodował duży spadek spraw 
załatwianych przez notariuszy. Innym problemem jest 
wzrost liczby kancelarii notarialnych, które muszą za-
robić na własne utrzymanie, muszą zapewnić nie tylko 
obsługę ludności, ale również utrzymanie dla samego 
notariusza i osób zatrudnianych przez niego. Wzrost 
liczby kancelarii z jednoczesnym spadkiem ilości zała-
twianych spraw powoduje, że pojawiają się prozaiczne 
problemy natury ekonomicznej. Rolą samorządu nota-
rialnego jest niwelowanie takich zagrożeń.

P.D.: W jaki sposób?

R.C.: Polegać to może na próbie stwarzania równych 
szans dla wszystkich kancelarii, dbaniu o właściwe 
zasady funkcjonowania konkurencji między kancela-
riami, pomaganiu w sposób merytoryczny lub organi-
zacyjny notariuszom, którzy z różnych przyczyn go-
rzej sobie radzą w warunkach rynkowych. Natomiast, 
co oczywiste, nie jesteśmy w stanie pomagać słabszym 
kancelariom w taki sposób, by odbierać część docho-
dów kancelariom silniejszym lub część spraw, które 

one załatwiają. Dostrzegając problemy 
finansowe słabszych kancelarii, mamy 
więc świadomość naszych małych moż-
liwości wpływania na ich rozwiązanie. 
Możemy tylko niwelować negatywne 
skutki pewnych, nieuchronnych zjawisk 
zachodzących w naszym samorządzie. 

P.D.: Jak pan ocenia ostatnie propozycje ministra 
sprawiedliwości w sprawie tzw. deregulacji?

R.C.: Podchodzę do nich z wielkimi obawami. Zabiegi 
rządu wokół tzw. ustawy deregulacyjnej to nic inne-
go jak przewrotna próba wykorzystania opinii pub-
licznej do osiągnięcia własnych celów politycznych. 
Obiecywanie wzrostu poziomu usług i spadku ich cen 
przez obniżenie wymogów dotyczących kwalifikacji 
notariuszy jest nieporozumieniem. Także i w tej spra-
wie jest pole do działania dla samorządu, aczkolwiek 
mocno ograniczone przez ministra sprawiedliwości. 
Samorząd winien przynajmniej pokazywać zagroże-
nia, które ustawa deregulacyjna, przez niewłaściwe 
rozwiązania, może spowodować. [  ]

z Romanem Czernikiewiczem, nowo wybranym prezesem Rady Izby Notarialnej w Szczecinie  
rozmawia Piotr Dobrołowicz

Notariat przechodzi trudny okres

reklama
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Marek Drążkowski
No cóż, sprzedać najłatwiej. Jestem za, o ile w zamian 
dostaniemy coś równie atrakcyjnego. Warto odnieść 
się także do poety: „Pamiętajmy o Ogrodach”, prze-
cież mamy dzieci. One nie muszą mieszkać w kom-
fortowych pokojach. Mogą (a może i my to jeszcze 
pamiętamy) mieszkać w namiotach. Te jednak trzeba 
gdzieś rozbić. Jestem za pozostawieniem tego miejsca.
Byłem kiedyś w willi adwokackiej w Kazimierzu Dol-
nym (ORA Lublin) i tam też remont byłby jak najbar-
dziej potrzebny. Jednak klimat był „swojski” i chyba 
nie chciałbym w okresie urlopu pomieszkiwać gdzie 
indziej. Może zatem warto rozważyć możliwość udo-
stępnienia naszego Niechorza adwokaturze z połu-
dnia i innych części Polski - za odpłatnością wyższą 
niż nasza, ale niższą niż miejscowa - może nie będą 
aż tak marudni, jak my, żeby to miejsce utrzymać 
(może NRA coś zasponsoruje z tego tytułu). Teraz tro-
chę żartem, a trochę serio: wersja PIS: ktoś dyba na 
nasze utrzymanie się przy polskim morzu oraz wersja 
PO: może warto wpuścić kapitał obcy. Jestem za tym 
drugim. Jednakże do tej pory nie zostaliśmy zapozna-
ni z żadnąinwestorskąwizją zmiany Niechorza. Cały 
czas są to tylko projekty wewnętrznych frakcji. Rea-
sumując - szkoda może morze całkiem oddać w obce 
ręce. 

Dorota Gutowska
Stan ośrodka w Niechorzu i jego dekapitali-
zacja sprawia, że tylko najbardziej wytrwa-

li chcą tam przebywać. Część osób ponadto korzysta 
z niego z uwagi na sentyment i wspomnienia, a część 
z uwagi na faktyczny koszt pobytu. Dlatego uważam, 
że czas na zmiany.

Sprzedaż – faktycznie jest najprostszym rozwiąza-
niem, ale ciężar dyskusji przeniesie się na przeznacze-
nie środków – i każdy będzie miał inne zdanie… Nie 
popieram takiego rozwiązania sprawy.

Położenie ośrodka i – mimo wszystko jego wielkość 
- to niewątpliwy walor. Sprawiał on dla mnie wraże-
nie miejsca rodzinnego, przyjaznego i bezpiecznego 
(dzieci). Uważam zatem za najrozsądniejsze rozwią-
zanie – inwestycję (może wspólnie z innym podmio-
tem?). Zaprojektowanie i wybudowanie od podstaw 
nowej, wkomponowanej w działkę bryły budynku, z 
uwzględnieniem maksymalnej ilości zieleni (dzieci!) 
i kilku miejsc parkingowych - pozwoliłoby cieszyć się 
urokiem miejsca.Można byłoby rozważyć formę buti-
kowego aparthotelu, że sprzedażą części apartamen-
tów (z obowiązkową opcją wynajmu), która pozwoli-
łaby – być może - na zebranie choć części środków na 
inwestycję.

Agnieszka Falco
Jestem zwolenniczką prostych rozwiązań. 
Nadmorski ośrodek Izby jest utrzymywany 

ze składek członków Szczecińskiej Izby Adwokackiej.  
Jego sprzedaż jest najprostszym wyjściem, lecz wcale 
nie musi przebiegać bezproblemowo - musi się prze-
cież znaleźć ktoś, kto będzie zainteresowany jego na-
byciem i generalnym, bardzo kosztownym remontem. 
Uważam, że zawsze należy mierzyć siły na zamiary, 
a „inwestycja” oznacza tak naprawdę konieczność 
zaciągnięcia ogromnych zobowiązań finansowych 
na stworzenie projektów, postępowanie administra-
cyjne i samą budowę (generalny remont), którymi 
ktoś będzie musiał się przecież zająć - nadzorować 
wykonawców, pilnować terminów w postępowaniu, 
gromadzić dokumentację, i wreszcie otrzymać za to 
wynagrodzenie. Ponadto zobowiązania te będą spła-

Niechorze – sprzedać, inwestować 
czy poprzestać na „pudrowaniu”

Sprawa Niechorza, niczym neverending story, powraca jak bumerang na każdym zgro-
madzeniu Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Co zrobić z nadmorskim ośrodkiem Izby? 

Sprzedać jest najprościej, ale co potem zrobić z uzyskanymi pieniędzmi? Może jednak 
zainwestować, postawić na działce - będącej o kilka kroków od morza - atrakcyjny ośro-
dek, którego wygląd nie będzie przywoływał na myśl lat późnego Gomułki, tak jak to ma 
miejsce obecnie? A może w dalszym ciągu „konserwować”, licząc na to, że w niedługiej 
przyszłości istniejące zabudowania zostaną wpisane do rejestru zabytków?

Odpowiedzi na powyższe pytania, tuż przed kolejnym zgromadzeniem izby zaplanowa-
nym na połowę maja, podjęli się członkowie miejscowej palestry. so

nd
a 

In
 G

re
m

io



7

cena 0,0 PLN ISSN 1732-8225dwumiesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych

www.ingremio.org

nr 3 (76)
maj/czerwiec 2012

Niechorze
temat morze                    ...temat morze                    ...

cane właśnie ze składek członków Izby, które zostaną 
na ten cel podniesione.

Włodzimierz Łyczywek 
W latach 70-tych i 80-tych, kiedy krążył 
dowcip związany z rocznicą rewolucji paź-

dziernikowej i przy każdorazowej rocznicy wydawa-
ło się  „i chwatit”, wszyscy doskonale zaśmiewaliśmy 
się z  takiego pomysłu, ale nikomu nie przyszło do gło-
wy, że koniec socjalizmu jest tak bliski. 

Kiedy Janusz Flasza wpadł na pomysł kupienia 
ziemi  i założenia ośrodka wypoczynkowego w  Nie-
chorzu, to ten pomysł był trafiony i bardzo integrujący 
środowisko. 

Przypominam sobie mnóstwo imprez, a nawet 
sympozja w Niechorzu, były też spotkania z Okrę-
gową Izbą lekarską, a chociaż sam nie bywałem na 
turnusach wypoczynkowych, to jednak ośrodek miał 
cudowny klimat i przepiękne położenie. 

Nikt mógł sobie zdawać sprawy z tego, że położenie 
przestanie być cudowne wobec wybudowania innych 
ośrodków wczasowych zasłaniających widok , a  tak-
że i to, że nie tak będziemy spędzali urlopy, mając inne 
możliwości od dwudziestu kilku lat, a poza tym i inne 
doceniamy już standardy. 

Ośrodek jest jednak dobrem izbowym – za niedo-
warzone pomysły uważam sprzedaż jego i podziele-
nie się pieniędzmi, bo Okręgowej Radzie Adwoka-
ckiej taka gotówka nie jest niezbędna do niczego, zaś 
rozdzielenie między członków Izby powodowałoby 
następne pytania, komu - aktualnym, czy byłym i po 
ile, a  ponadto, po co nam niewielkie pieniądze z jed-
noczesną wielką stratą. 

Ośrodek trzeba utrzymać, tylko że nie w takim stanie. 
„Pudrowanie” ośrodka nie ma najmniejszego sen-

su, bowiem z każdym rokiem koszty będą większe, 
a standard bardziej odstawał od tych, do których się 
przyzwyczajamy. 

Izba powinna pomyśleć o wejściu w spółkę z inwe-
storem, który stworzy  z prawdziwego zdarzenia ośro-
dek wypoczynkowy, gwarantując albo miejsca albo 
wypływy z dochodu Izbie, bądź też nawet - spółka ta 
musiałaby gwarantować współwłasność Izby z przy-
szłym inwestorem. 

Poprzednie pomysły  mówiące o gwarancji pokoi 
bądź też apartamentów rocznie dla Izby też nie są 
zbyt dobre; o ile dzisiaj można sobie wyobrazić, że z 
ośrodka korzysta niewiele osób, albo przez sentyment 
albo też oszczędność, to trudno sobie wyobrazić , że 

na tych zasadach przydzielane będą po-
koje przez ORA w luksusowych aparta-
mentach – tu dopiero powstałyby swary. 

Nie widzę też sensu w sprzedawaniu 
środka i uzyskiwania w zamian za to 
kilku apartamentów w Świnoujściu czy 
Międzyzdrojach z tych samych względów co powyżej. 

Ośrodek trzeba utrzymać, ale inwestując nie tylko 
w naprawy, a w gruntowną przebudowę – Izby na to 
nie stać, chyba że Naczelna Rada partycypowałaby w 
takich kosztach – zrobić to wszakże trzeba, albo sa-
memu , albo w spółce z posiadającymi odpowiednie 
środki. 

Marcin Kładny
Powiedzmy sobie szczerze, nie jesteśmy w 
stanie wypracować rozwiązania, które za-

dowoli wszystkich. Drzewiej (gdyż było to jakiś czas 
temu), gdy ośrodek miał znośny standard, każdy kto 
miał czas i ochotę, mógł w nim co roku wypocząć. Na-
wet gdyby go wyremontować, to obecnie takiej możli-
wości już by nie było, bo zakładam, że większość była-
by zainteresowana miesiącami wiosennymi i letnimi, 
a nie późnojesiennymi czy zimowymi. Oczywiście 
można by stworzyć „długoletnią listę osób oczekują-
cych na możliwość skorzystania” (jest w tym pewna 
korzyść - planujemy sobie urlop z duuużym wyprze-
dzeniem). Jeżeli jednak obecnie na liście adwokatów 
figuruje 280 osób, a aplikantów adwokackich jest 158, 
to pozostawiam to Państwa ocenie. Niewątpliwie ta-
kie rozwiązanie nie usatysfakcjonuje jednak osób, 
które z różnych przyczyn nie będą chciały spędzać 
tam wolnego czasu, a będą musiały partycypować 
w kosztach remontu i utrzymania. 

Marcin Kowalski
Moja ocena generalnie jest taka, że cała Izba korzy-
ści z tego żadnych mieć nie będzie, więc najlepiej to 
sprzedać, a uzyskane środki przeznaczyć na szkole-
nia albo wyjazd na Karaiby. 

Maciej Krzyżanowski
Próbując odpowiedzieć na postawione pytania 
trzeba się przede wszystkim zastanowić czym 

jest tak naprawdę ośrodek naszej Izby – czy tylko zwykłą  
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nieruchomością wchodzącą w skład majątku Izby, do-
mem wczasowym do którego z racji bliskości można 
wpaść po sądowych bataliach nawet na chwilę, czy też 
także miejscem stanowiącym o naszej tożsamości, dają-
cym poczucie pewnej wspólnotowości, do którego wra-
ca się z radością i z przeświadczeniem, że to naprawdę 
jest nasze wspólne dobro.

Do Niechorza trafiłem dawno temu jako dziecko 
z moją ukochaną śp. Mamą przy okazji jakiegoś praw-
niczego wyjazdu i choć byłem tylko raz, to zapamięta-
łem znaczną ilość osób, którzy co wieczór w ogrodzie 
zasiadali do wspólnego stołu przy szumiących mor-
skich falach. Było bardzo wesoło. W minionym roku, 
kiedy pojawiłem się już jako adwokat było nie mniej 
radośnie, ogród też tętnił życiem, ale nie zapomnę też 
dość ostrej wilgoci w moim pokoju, z powodu której 
np. kartki w kalendarzu suszyły się przez tydzień po 
powrocie. To oznacza, że remont ośrodka jest niezbęd-
ny, bez wątpienia generalny, z pewną nawet rozbudo-
wą, bo przecież istnieją ku temu warunki. Nigdy na-
tomiast nie można dopuścić do sprzedania ośrodka w 
tak pięknym miejscu, bo po pierwsze nikt o zdrowych 
zmysłach nie pozbywa się takich perełek, a po drugie 
Niechorze to nie jest tylko zwykła nieruchomość, z ja-
kimi na co dzień się stykamy, ale to coś więcej, o czym 
wspomniałem na początku. To duch tego miejsca, 
swego rodzaju tradycja, której nie da się kupić, a po-
chopną decyzją bardzo łatwo jest nieodwracalnie to 
zniszczyć. Dlatego Niechorze trzeba ocalić!

Robert Majchrzak
Ośrodek w Niechorzu nie spełnia na dzi-
siaj jakichkolwiek standardów bytowych. 

Można wręcz powiedzieć, że daleko jemu do niejed-
nego schroniska młodzieżowego. Dalsze „pudrowa-
nie” ośrodka niczego nie zmieni. Trzeba powiedzieć 
otwarcie - ośrodek jest skansenem, którego jedynym 
atutem jest działka i jej położenie. Istniejące budynki 
natomiast mają co najwyżej wartość sentymentalną. 
Dalsze utrzymywanie tego obiektu w obecnym kształ-
cie nie ma sensu, bowiem ze względu na panujące tam 
warunki, a właściwie ich brak, znaczna część człon-
ków Izby nigdy tam nie była i nie będzie. Jeżeli chcemy 
mieć ośrodek z prawdziwego zdarzenia, wybudujmy 
go. Jeżeli nie mamy na to pieniędzy, bądź nie chcemy 
ich inwestować, cóż … pozostaje sprzedaż. Z uzyska-
nych środków można przecież dokonać zakupu innej 
nieruchomości, niekoniecznie nad polskim morzem … 
Góry też są piękne…

Michał Olechnowicz
Sprawa „Niechorze” stała się obowiązko-
wym punktem porządku obrad Zgromadze-

nia Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Z jednej strony 
to pozytywny objaw, gdyż każdy dialog niesie za sobą 
dobre pomysły, a czasami niespodziewane zwroty. 
Niestety jednocześnie jak długo sprawa „Niechorze” 
nie znajduje satysfakcjonującego zakończenia, tak 
długo towarzyszą jej emocje oraz spory. 

Analizując znane nam wszystkim do tej pory, dwa 
główne pomysły, dotyczące Niechorza, zastanawiam się, 
czy idea sprzedaży ośrodkanie jest jedynie sposobem, 
zmierzającym do zakończenia raz na zawsze polemiki, 
a nie poszukiwaniem rozwiązania. W mojej ocenie idea 
ta byłaby słuszna, gdyby Izba działała w celu osiągnięcia 
zysku, jak każdy podmiot gospodarczy. Tak jednak nie 
jest, a tym samym, czy realizacja pomysłu stworzenia 
ośrodka szkoleniowo – konferencyjnego, który służyłby 
Adwokaturze Polskiej, jej rozwojowi i integracji, nie sta-
łaby się wartością dodaną dla nas wszystkich? 

Marcin Przybysz
Sprawa ośrodka w Niechorzu powiązana 
jest z kwestiami o dużo większym znacze-

niu niż potrzeba wypracowania wspólnego stanowi-
ska dotyczącego zagospodarowania bądź sprzedania 
jednego ze składników majątku szczecińskiej Izby. 
Sprzedaż tej nieruchomości jest zawsze możliwa i wo-
bec obecnej – dobrej sytuacji finansowej Izby - wyda-
je się być nieracjonalna. Jestem zdania, że problem 
Niechorza wiąże się ściśle z potrzebą dyskusji na 
temat miejsca szczecińskiej Adwokatury na prawni-
czej mapie Polski, jej aspiracji i relacji wobec innych 
instytucji około-prawniczych, władz publicznych 
czy partnerów społecznych, jak również koncepcji 
szkolenia aplikantów i doskonalenia zawodowego 
adwokatów. Prężnie działający ośrodek szkoleniowo 
– wypoczynkowy, odpowiadający na potrzeby zawo-
dowe członków Palestry i być może także innych grup 
zawodowych, którego funkcjonowanie oparte byłoby 
o przyjmowany z dużym wyprzedzeniem program 
szkoleń, konferencji i imprez byłby rzeczą bezprece-
densową w skali kraju. Decydując zatem o różnych 
projektach architektonicznych i koniecznych inwe-
stycjach – co wydaje się być godne poparcia – warto 
podyskutować o wizji, merytorycznych i organizacyj-
nych ramach działalności takiego ośrodka. 
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Marcjusz Szczepański
Uważam, że nie ma dobrego rozwiązania 
„problemu Niechorza”. Każda bowiem z 

przedstawionych propozycji, będzie miała tyle samo 
zwolenników, co przeciwników. Uważam, że nie po-
winniśmy sprzedawać ośrodka. Możemy to zrobić 
zawsze. Aktualnie są „złe czasy” na sprzedaż. Opty-
malnym rozwiązaniem, moim zdaniem, jest podjęcie 
starań, zmierzających do przebudowy ośrodka, by 
spełniał funkcje szkoleniowo-wypoczynkowe.

Mariusz Weissgerber
Sprzedać.

Agnieszka Węgielska-Śliwa
Jak dotąd - nie potrafiąc znaleźć odpowiada-
jącego wszystkim rozwiązania - nie robimy 

niczego. To najgorsze wyjście. Narzekamy, że brakuje 
nam zawodowej więzi, że się nie znamy, nie staramy 
się wspólnie szukać rozwiązania korporacyjnych prob-
lemów. Rzecz nie w źle pojmowanej kastowości, ale w 
zawodowej tożsamości, dla której zachowania potrze-
bujemy miejsc takich, jak niechorski ośrodek. Każde z 
takich miejsc, każdy z nowych pomysłów na wspólne 
spędzanie czasu, pozwala zgromadzić część z nas. 

Miałam szczęście być zawodowo wychowywania 
przez Patrona, który uczył mnie także tego, czym poza 
pracą powinna być, czym była kiedyś adwokatura. Warto 
o tym pamiętać. Drugi argument jest prozaiczny. Mamy 
szansę zachować miejsce, z którego, dzięki jego położe-
niu, nasze dzieci będą na boso biegały na plażę. Mój syn 
czeka na kolejne wakacje w Niechorzu tak samo, jak na 
rafowe nurkowanie w ciepłym morzu i nie potrafi powie-
dzieć, które z tych miejsc lubi bardziej. Inwestować.

reklama
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Konieczne zmiany w planowaniu  
inwestycji drogowych1

Obecnie obowiązujący system planowania prze-
strzennego zawiera szereg uchybień i wad. Duża część 
problemów pojawiła się przy okazji praktycznego sto-
sowania poszczególnych przepisów i stanowiących 
konsekwencję powyższego zróżnicowanych stanów 
faktycznych. Duża część niniejszych problemów wiąże 
się z formułą decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu – w wielu gminach bardzo subiek-
tywnym zagadnieniem staje się interpretacja przesła-
nek, kiedy decyzje te powinny zostać wydane, a kiedy z 
kolei zasadna jest odmowa w tym zakresie. 

Osobny problem dotyczy jednakże kwestii związa-
nych z relacjami pomiędzy planowaniem przestrzen-
nym a procesem inwestycyjnym w zakresie dróg pub-
licznych. Rozwój infrastruktury drogowej stanowi 
jedno z najważniejszych zagadnień w kontekście roz-
woju krajowego, regionalnego i lokalnego. Nie budzi 
wątpliwości fakt, że inwestycje drogowe wpłyną zarów-
no na poziom gospodarczy poszczególnych jednostek 
osadniczych, rozwój ich funkcji (np. funkcji metropo-
litalnych), a także umożliwią lepsze kontakty zarówno 
z ośrodkami krajowymi, jak i europejskimi. Dlatego tak 
ważna jest sprawność i efektywność procesu inwesty-
cyjnego.

O ile po wydaniu decyzji lokalizacyjnych proble-
mów w tym zakresie jest już zdecydowanie mniej, 
o tyle otwartym zagadnieniem pozostaje możliwość 
realizacji planów inwestycji drogowych na wcześniej-
szym etapie. Inwestycje drogowe o zasięgu krajowym 
są określane w Programie Budowy Dróg oraz wprowa-
dzane do planów zagospodarowania przestrzennego 
województwa. W dużym zakresie określone w ten spo-
sób inwestycje nie są sformułowane nadmiernie kon-
kretnie. Szczegółowa ich lokalizacja doprecyzowana 
zostaje na etapie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Wydanie takiej decyzji może jed-
nak mieć miejsce jeszcze na długo przed podjęciem 
inwestycji i wydaniem decyzji lokalizacyjnej. I w tym 
kontekście pojawia się problem. Sama decyzja o środo-
wiskowych uwarunkowaniach odnosi się do planowa-
nego przedsięwzięcia, ale nie wpływa wprost na prawa 
i obowiązki właściciela danej nieruchomości. Tak więc 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla drogi, przebiegającej przez np. nieruchomość X nie 
powstrzymuje prywatnego właściciela tej nieruchomo-
ści przed innym jej zagospodarowaniem (właściciel 
może w takiej sytuacji uzyskać decyzję o warunkach 
zabudowy względem zupełnie innego przeznaczenia 
niż inwestycja drogowa). Przy okazji właściwego pod-
jęcia inwestycji drogowej oczywiście możliwa jest pro-

cedura odebrania nieruchomości dotychczasowemu jej 
właścicielowi, ale zagospodarowanie tej nieruchomości 
w inny sposób wiąże się z większymi kosztami oraz bar-
dziej ostrymi konfliktami społecznymi. Występuje rów-
nież możliwość, że przeciągnięcie postępowań w tym 
zakresie może doprowadzić do wygaśnięcia decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach i zablokowania 
procesu inwestycyjnego.

Teoretycznie określone zagospodarowanie nieru-
chomości można próbować zapewnić poprzez uchwa-
lenie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Tym niemniej inwestor drogowy nie może 
nakazać danej gminie, by uchwaliła plan miejscowy na 
danym terenie (chociaż jeżeli już to zrobi – istnieje moż-
liwość podzielenia się kosztami z inwestorem). W prak-
tyce więc wiele gmin nie prowadzi działań w tym za-
kresie. Podobnie, nie są dla gmin bezwzględnie wiążące 
zapisy planu zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa.

W niniejszym kontekście zasadne wydaje się zapro-
ponowanie zmian. Wartym rozważenia (ale również 
dalszego przedyskutowania i uszczegółowienia) roz-
wiązaniem byłoby wprowadzenie względem inwesty-
cji drogowych specjalnej zasady. Wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach względem inwe-
stycji drogowej (z konkretną lokalizacją) upoważniało-
by inwestora (GDDKiA) do złożenia wiążącego gminę 
wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na danym terenie w 
zakresie odpowiadającym inwestycjom drogowym. Co 
do zasady koszty planu w części dotyczącej inwestycji 
drogowej pokrywałby inwestor. Na rozważenie zasłu-
guje również kwestia wydłużenia terminu obowiązy-
wania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Alternatywą mogłaby być postulowana w literaturze 
zmiana formuły studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i obowiązek gmin 
aktualizowania – na wniosek inwestora po uzyskaniu 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – tego 
dokumentu. Po aktualizacji i wytyczeniu w studium 
lokalizacji dróg nie można byłoby na planowanej ich 
trasie wydawać innych decyzji o warunkach zabudowy.

Postulując niniejsze zmiany należy wyrazić zastrze-
żenie, że ich wdrażanie może być problematyczne. 
Właściwie wskazano tylko główny kierunek, który po-
winien podlegać konsultacjom z różnymi środowiskami 
(między innymi samorządowców). Tym niemniej wyda-
je się, że kierunek ten jest konieczny do uwzględnienia 
przy założeniu, że jednym z priorytetów rozwoju kraju 
jest usprawnienie procesu inwestycji drogowych. [  ]

1 Szersza wersja propozycji zmian ustawowych w tym zakresie, pozytywnie zaopiniowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad została zawarta w książce M. Nowaka i P. Mickiewicza „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument 
zarządzania rozwojem regionalnym” wydanej przez Wydawnictwo CeDeWu br.

|  dr Maciej J. Nowak, radca prawny, kierownik Pracowni Ekonomiki Przestrzennej ZUT w Szczecinie,
członek zespołu problemowego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
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Obraza uczuć religijnych  
– jak ją wywołać?

Przestępstwo z artykułu 196 kk należy do grupy 
przestępstw wzbudzających szczególne kontrowersje. 

Artykuł 196 kk stanowi, że „kto obraża uczucia religijne 
innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religij-
nej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywa-
nia obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Podmiot przestępstwa został określony za pomo-
cą wyrażenia „kto”, co wskazuje na jego powszechny 
charakter – ogólnie rzecz biorąc przestępstwo to może 
popełnić każdy człowiek. Osoba taka miałaby dokonać 
obrazy uczuć religijnych poprzez publiczne znieważenie 
przedmiotu bądź też miejsca kultu religijnego. Powstaje 
w tym miejscu pytanie: na czym taka obraza ma polegać 
i w jaki sposób może się przejawiać? 

W doktrynie przyjmuje się, że chodzi tu o zachowanie, 
które jest odbierane przez wyznawców danej religii za po-
niżające, uwłaczające czy obelżywe wobec przedmiotów 
czci lub miejsc wykonywania obrzędów religijnych. Może 
przybrać formę wypowiedzi słownej, ale również formę 
obrazów, gestów czy też pisma. Charakter tych zachowań 
należy oceniać na podstawie przesłanek obiektywnych, 
uwzględniając przekonania panujące w danym kręgu 
kulturowym, z którego wywodzi się pokrzywdzony. Jako 
modelowy wzorzec należy przyjąć przeciętnego członka 
danej wspólnoty. Nie jest jednak wymagane, by zachowa-
niem tym poczuło się dotkniętych kilka osób, na co mogła-
by wskazywać literalna wykładnia przepisu („kto obraża 
uczucia religijne innych osób”)1.

 Przedmiotem czci religijnej są nie tylko rzeczy w 
znaczeniu materialnym – wymaga to szczególnego pod-
kreślenia. W istocie przedmiotem czci bardzo rzadko 
jest przecież konkretna rzecz. Chodzi tu raczej o samego 
Boga, o symbole, o określone słowa czy imiona. O pewne 
postawy i przekonania. W związku z tym, znieważenie 
może polegać na obelżywych wypowiedziach, parodio-
waniu, posługiwaniu się w sposób uwłaczający wizerun-
kami lub wyobrażeniami, które przez daną wspólnotę są 
uznane za święte2.

Z kolei miejscem przeznaczonym do publicznego wy-
konywania obrzędów religijnych jest miejsce w sposób 
szczególny przystosowane do sprawowania kultu lub 
aktów religijnych w obecności innych osób. Chodzi tu 
zatem o kościół, kaplicę, ale też m.in. o przestrzeń zajętą 
przez osoby uczestniczące w nabożeństwie majowym, 

1 W. Wróbel: Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyzna-
nia. [ w:] A. Zoll (red.): Kodeks karny część szczególna. Komentarz. 
Tom II. Warszawa 2008, s. 551-553.
2 Ibid.

gromadzące się przy figurze przedstawiającej Matkę Bo-
ską. Miejsce, o którym mowa w artykule 196 kk nie musi 
mieć bowiem charakteru trwałego3.

Należy podkreślić, że warunkiem karalności za oma-
wiane znieważenie jest jego publiczny charakter. Ozna-
cza to, że dokonane zostało w miejscu publicznym lub w 
takich warunkach, że jego treść może dotrzeć do więk-
szej, bliżej nieoznaczonej liczby osób4.

Do rozpatrzenia pozostała strona podmiotowa prze-
stępstwa. Użyte określenie „znieważa” sugeruje, iż dane 
przestępstwo może być popełnione tylko umyślnie i ma 
charakter wyłącznie intencjonalny. Sprawca zatem musi 
działać w zamiarze bezpośrednim5. Od zamiaru bezpo-
średniego należy odróżnić zamiar ewentualny (wyniko-
wy). Niekiedy w doktrynie podnosi się, że przestępstwo 
z artykułu 196 może zostać popełnione również w za-
miarze ewentualnym.

Takie zachowania należy odróżnić od krytyki6. 
W wielu jednak sytuacjach faktycznych zachowanie da-
nej osoby balansuje na granicy pomiędzy obrazą czyichś 
uczuć a dopuszczalną krytyką. Dlatego też właściwe zin-
terpretowanie charakteru danego zachowania niesie ze 
sobą często wiele trudności. Jest to istotne z oczywistego 
powodu – obraza uczuć religijnych stanowi przestęp-
stwo, natomiast krytyka jest dopuszczalna, a często rów-
nież wskazana. Stanowi ponadto przejaw konstytucyjnie 
zagwarantowanej wolności słowa.

Przestępstwo z artykułu 196 kk należy do grupy prze-
stępstw wzbudzających szczególne kontrowersje. Jest 
ono jednym z wyraźnych przykładów potencjalnego 
konfliktu pomiędzy niematerialnymi dobrami przeciw-
nych sobie jednostek. Natomiast same przesłanki okre-
ślone są za pomocą zwrotów zabarwionych ocennie, któ-
rych interpretacja może budzić wątpliwości. Niejasności 
wywołuje już przecież samo pojęcie uczuć religijnych. 
Dlatego też omawiane zagadnienie wymaga dokładnego 
przeanalizowania konkretnego stanu faktycznego. [  ]

3 Ibid.
4 A. Marek: Komantarz do art. 196 Kodeksu karnego. [w:] System In-
formacji Prawnej LEX, 20.02.2012 r.
5 W. Wróbel, op. cit.
6 Jak wskazuje Partycja Kozłowska-Kalisz: Wykładnia (…) może 
powodować trudności wobec konieczności rozdzielenia zachowań 
obrażających uczucia religijne innych osób od przejawów korzysta-
nia z wolności słowa w zakresie dopuszczalnej krytyki przedmiotów 
kultu wyznawców danej religii. Według autorki należy przyjąć, 
że krytyka nie stanowi obrazy uczuć religijnych jeżeli (...) forma 
i treść takich zachowań nie zawiera w swojej treści elementów 
poniżających, lekceważących, obelżywych (…). Zob.: P. Kozłowska-
Kalisz: Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania. [w:] 
M. Mozgawa (red.): Kodeks karny. Praktyczny komentarz. Warszawa 
2010, s. 402.

|Agnieszka Wierzbicka, studentka WPiA US 
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W ciągu ostatnich czterech lat skokowo wzrosła licz-
ba zbiegów egzekucji prowadzonej do tych samych rze-
czy, wierzytelności lub praw przez różnych komorników 
sądowych, zarówno właściwych, jak  niewłaściwych 
(miejscowo), wedle przepisów ustawy, do prowadze-
nia danej egzekucji. Przyczyn tego stanu rzeczy należy 
szukać przede wszystkim w przyznaniu wierzycielom 
prawa wyboru komornika sądowego spoza właściwości 
ogólnej z faktycznym ograniczeniem tegoż prawa wy-
nikającym li tylko z przepisów o jurysdykcji krajowej 
(art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzeku-
cji – dalej ukse), z jednoczesnym zniesieniem rewirów 
komorniczych rozumianych jako obszary wydzielone z 
okręgu sądu, przy którym działa komornik, dokonane 
nowelą ukse, która weszła w życie 28.12.2007r. Masowe 
korzystanie z ww. prawa, wraz z konsekwentnie, tj. bez 
następczej analizy skutków i trafności doboru kryte-
riów, realizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
polityką tzw. „otwarcia” zawodu, polegającą na utwo-
rzeniu w tym czasie ok. 400 nowych stanowisk (wzrost 
o ok. 40%), doprowadziło do sytuacji, w której istotnym 
problemem dla sprawności i szybkości prowadzonych 
postępowań egzekucyjnych stała się ilość zbiegów egze-
kucji. Przyczyniła się do tego również pewna nieostrość 
przepisów normujących zbiegi egzekucji sądowych, tj. 
w szczególności art. 7731 § 1 i 2 kpc. W dodatku, z przy-
czyn wyżej wskazanych, do niedawna temat zbiegów 
egzekucji sądowych nie doczekał się ani konstruktyw-
nej dyskusji ani szczegółowych opracowań. Orzecz-
nictwo dotyczące tego zagadnienia jest również dość 
nieliczne. W efekcie, w praktyce można spotkać się z 
różnymi interpretacjami ww. przepisu, co jest szczegól-
nie dotkliwe z punktu widzenia zasad szybkości postę-
powania i dobra stron, gdy do zbiegu dojdzie między 
komornikami stosującymi owe różne wykładnie prze-
pisów art. 7731 § 1 i 2 kpc. Należy bowiem zaznaczyć, 
iż przepisy te zakładają, że rozstrzygnięcie zbiegu egze-
kucji sądowych następuje z mocy samego prawa. A co 
za tym idzie, faktyczne rozstrzygnięcie zbiegu zależy 
jedynie od woli organów pozostających w zbiegu, a nie 
od rozstrzygnięcia sądu, jak ma to miejsce w przypad-
ku zbiegu egzekucji sądowej  administracyjną (por. art. 
773 § 1 kpc). 

Zrozumiałe zatem staje się, jak doniosłe mogą być 
konsekwencje stosowania przez komorników sądo-
wych różnych interpretacji ww. przepisów. Z uwagi 
na objętość i doniosłość przedmiotowego zagadnienia 
zasadne jest skupienie się w pierwszej kolejności na 
zbiegu egzekucji pomiędzy komornikami właściwymi 
do prowadzenia egzekucji z danego składnika mienia, 
w rozumieniu przepisów art: 844 § 1 kpc, 880 kpc, 889 
§ 1 kpc, 895 § 1 kpc w zw. z art. 909 kpc i inne.

By jednak móc omówić taki zbieg, należy na wstę-
pie zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczące egze-

kucji sądowej sensu largo. Należy bowiem wskazać, że 
przepis art. 7731 § 2 kpc jako kryterium rozstrzygnięcia 
zbiegu egzekucji konstytuuje moment nie wszczęcia 
postępowania egzekucyjnego, tylko wszczęcia egzeku-
cji z danego składnika mienia dłużnika, tj. datę jego za-
jęcia. Definiowanie pojęć „egzekucja” i „postępowanie 
egzekucyjne” wymaga zastosowania wnioskowania per 
analogiam, bowiem w przepisach o egzekucji sądowej 
nie ma definicji legalnej ww. pojęć. W związku z czym 
stosowne definicje wypracowała doktryna prawa egze-
kucyjnego, w oparciu min. o przepisy ustawy o postę-
powaniu egzekucyjnym w administracji (dalej upea), 
gdzie w art. 1a pkt 12, lit. a wskazano i rozróżniono ww. 
pojęcia, tj.:
12) środku egzekucyjnym - rozumie się przez to:
a) w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należ-
ności pieniężnych, egzekucję:
- z pieniędzy,
- z wynagrodzenia za pracę,
- ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubez-
pieczenia społecznego, etc.
Natomiast zgodnie z art. 1a pkt 2, 15 i 16 tej ustawy:
2) czynności egzekucyjnej - rozumie się przez to wszel-
kie podejmowane przez organ egzekucyjny działania 
zmierzające do zastosowania lub zrealizowania środka 
egzekucyjnego w zw. z:
15) wstrzymaniu czynności egzekucyjnych - rozumie się 
przez to wstrzymanie wykonania wszystkich lub części 
zastosowanych środków egzekucyjnych, które nie powo-
duje uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych,
16) wstrzymaniu postępowania egzekucyjnego - rozu-
mie się przez to wstrzymanie wykonania zastosowanych 
środków egzekucyjnych, które nie powoduje uchylenia 
dokonanych czynności egzekucyjnych, oraz niepodej-
mowanie nowych środków egzekucyjnych,

Jak zatem widać egzekucja administracyjna wyraź-
nie odróżnia „egzekucję” od „postępowania egzekucyj-
nego”, wskazuje również, że „egzekucja” jest prowadzo-
na w ramach „postępowania egzekucyjnego”, a polega 
na zastosowaniu określonego środka egzekucyjnego, 
będącego odpowiednikiem sposobu egzekucji w egze-
kucji sądowej. Z wykładni analogia iuris wynika zatem, 
że również w egzekucji sądowej pojęcie „egzekucja” ma 
znaczenie inne i węższe niż pojęcie „postępowanie eg-
zekucyjne”. Skoro zatem przepis art. 7731 § 2 kpc mówi 
o wszczęciu egzekucji, nie ma podstaw do utożsamia-
nia wszczęcia egzekucji ze wszczęciem postępowania 
egzekucyjnego (por. również dalsze uwagi - dotyczące 
art. 1081 § 2 kpc oraz art. 62 i 63 § 1 upea). Stąd też, 
w doktrynie sądowego prawa egzekucyjnego, dominu-
je ww. pogląd. Definicje pojęć „egzekucja” oraz „postę-
powanie egzekucyjne” na tym gruncie oraz wskazanie 
wzajemnego zakresu znaczeniowego tych pojęć podaje 
m.in. Andrzej Marciniak. Według tego przedstawicie-

|  Krzysztof Przybyłowicz, komornik sądowy
|  Jakub Kiljan, asesor komorniczy

Zbieg egzekucji sądowych – część pierwsza.  
Zbieg egzekucji pomiędzy komornikami właściwości ogólnej.
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la doktryny „egzekucja” polega na zastosowaniu [...] 
przewidzianych prawem środków przymusu...1, nato-
miast „postępowanie egzekucyjne” to: ogół prawnie 
zorganizowanych czynności związanych z egzekucją2. 
Tym samym: postępowanie egzekucyjne jest tylko spo-
sobem przeprowadzenia egzekucji (tak jak postępo-
wanie dowodowe służy przeprowadzeniu dowodu).  
Ta ostatnia zaś nie może się odbyć inaczej, jak tylko 
w ramach postępowania egzekucyjnego. Różnice w 
tym względzie są szczególnie wyraźne, jeżeli uwzględni 
się chwile wszczęcia postępowania egzekucyjnego i eg-
zekucji. [...] wszczęcie egzekucji następuje w zasadzie 
na wniosek wierzyciela. Złożenie wniosku o to wszczę-
cie nie wszczyna jeszcze egzekucji, lecz jedynie postę-
powanie egzekucyjne. Wszczęcie egzekucji następuje 
dopiero z chwilą dokonania przez organ egzekucyjny 
pierwszej czynności egzekucyjnej [...] Różnice między 
egzekucją a postępowaniem egzekucyjnym uwypukla 
również możliwość prowadzenia [...] egzekucji kilkoma 
sposobami, wskazanymi przez wierzyciela w jednym 
wniosku o wszczęcie egzekucji [...] Złożenie takowego 
wniosku wszczyna jedno postępowanie egzekucyjne, 
w ramach którego prowadzi się kilka odrębnych egze-
kucji (np. egzekucję jednego świadczenia pieniężnego z 
wynagrodzenia za pracę i z nieruchomości dłużnika)3. 
Również Roman Kowalkowski wskazuje: egzekucja 
stanowi zasadniczy trzon postępowania egzekucyjnego 
i zawsze toczy się w ramach tego postępowania. Przy-
jęto określać ją jako całokształt środków, jakie organ 
egzekucyjny może [...] zastosować w ramach [...] sposo-
bu egzekucji [...] Egzekucja polega na stosowaniu przez 
organ egzekucyjny środków przymusu właściwych dla 
określonego sposobu egzekucji4. Zaś co do „postępowa-
nia egzekucyjnego”: Postępowanie egzekucyjne to praw-
nie zorganizowane działanie organów egzekucyjnych z 
udziałem zainteresowanych podmiotów, mające na celu 
skuteczne urzeczywistnienie konkretnej normy prawnej 
ustalonej w tytule egzekucyjnym, przez doprowadzenie 
za pomocą środków przymusu do uzyskania przez wie-
rzyciela świadczenia należnego mu od dłużnika. „Postę-
powanie egzekucyjne” nie jest pojęciem tożsamym z 
pojęciem „egzekucja”, chociaż często niesłusznie uży-
wa się ich zamiennie. Złożenie wniosku o wszczęcie 
egzekucji [...] wszczyna postępowanie egzekucyjne5. 
Tożsame stanowisko zajmuje dr Anna Hrycaj (SSO w 
Poznaniu), wskazując: Egzekucja to zastosowanie […] 
przewidzianych prawem środków przymusu […] W lite-
raturze odróżnia się egzekucję od postępowania egze-

1  Sądowe postępowanie egzekucyjne, A. Marciniak, LexisNexis, 
Warszawa 2011, s. 19

2 ibid., s. 20
3 ibid., s. 21-22
4  Encyklopedia Egzekucji Sądowej, praca zbiorowa, Currenda,  

Sopot 2002, s. 61
5 Encyklopedia...op. cit., s. 345

kucyjnego. Przez właściwe postępowanie egzekucyjne 
należy rozumieć ogół czynności związanych z egzekucją 
rozpoczętych złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji. 
Pojęcie postępowanie egzekucyjne jest więc szersze, 
gdyż oprócz egzekucji w znaczeniu wskazanym wyżej 
obejmuje również czynności początkowe, np. wezwa-
nie do uiszczenia opłaty i czynności końcowe...6 (por. 
także: Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. 
Komentarz, J. Jankowski, Warszawa 2000).

Wiedząc zatem, jaki jest zakres znaczeniowy pojęć 
„postępowanie egzekucyjne” i „egzekucja” zrozumia-
łym staje się, dlaczego przedstawiciele jurysprudencji 
w zasadzie zgodnie twierdzą, iż zbieg egzekucji sądo-
wych polega na zajęciu przez dwóch lub więcej komor-
ników tego samego składnika mienia dłużnika, a łączne 
prowadzenie egzekucji przejmuje ten z komorników 
właściwych miejscowo, który jako pierwszy dokonał 
zajęcia danego prawa, wierzytelności lub ruchomo-
ści.  tak, wg Marciniaka: zbieg taki może być wyłącznie 
wynikiem skierowania kilku egzekucji sądowych do 
tego samego składnika majątku dłużnika przez róż-
nych komorników [...] Założeniem prawa egzekucyjne-
go jest niedopuszczalność prowadzenia egzekucji z tego 
samego składnika majątku dłużnika przez kilka orga-
nów egzekucyjnych. Egzekucję należności kilku wierzy-
cieli z danego składnika majątku dłużnika może prowa-
dzić tylko jeden organ egzekucyjny7. Zdaniem Olimpii 
Marcewicz: Do zbiegu egzekucji dochodzi, gdy egzeku-
cja kierowana jest do tego składnika majątku dłużni-
ka [...] który już jest przedmiotem innej egzekucji8. Sę-
dzia Roman Kowalkowski twierdzi: zbieg egzekucji 
sądowych oznacza skierowanie do tej samej rzeczy, 
wierzytelności lub prawa kilku egzekucji sądowych 
[...] jeżeli taki zbieg nastąpi, dalszą egzekucję będzie 
prowadził komornik, który jako pierwszy wszczął egze-
kucję. Chodzi tu oczywiście tylko o zbieg egzekucji do 
tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw. Takie roz-
wiązanie jest podyktowane względami praktycznymi, 
bowiem nie sposób wyobrazić sobie sytuację, kiedy egze-
kucję z tej samej rzeczy lub prawa mieliby prowadzić 
równocześnie dwaj różni komornicy [...] W takim razie 
komornikiem właściwym do dalszego prowadzenia 
obu egzekucji, będzie komornik, który pierwszy doko-
nał zajęcia rzeczy, prawa lub wierzytelności, do któ-
rych później zajęcie skierował inny komornik9. Analo-
giczny pogląd wyraża dr hab. Sławomir Cieślak, pisząc: 
Warunkiem wystąpienia zbiegu egzekucji w rozumieniu 
art. 7731 jest skierowanie kilku egzekucji sądowych do 
tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw przez róż-

6  Egzekucja Praktyczna, Anna Hrycaj, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2002, s. 69

7 Sądowe postępowanie...op. cit., s. 270-271
8  Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. Andrzeja 

Jakubeckiego, Zakamycze, Kraków 2005, s. 1151
9 Encyklopedia...op. cit., s. 764-765
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nych komorników [...] dalszą egzekucję prowadzi ko-
mornik, który pierwszy wszczął egzekucję. W takim wy-
padku komornik, który później wszczął egzekucję 
niezwłocznie przekazuje sprawę egzekucyjną [...] ko-
mornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję10. W tym 
samym duchu wypowiada się Edmund Wengerek: 
W art. 7731 uregulowano sposób likwidowania skutków 
zbiegu egzekucji sądowych do tych samych rzeczy, wie-
rzytelności i praw [...] Egzekucja sądowa świadczeń 
pieniężnych rozpoczyna się z chwilą zajęcia przez ko-
mornika określonego składnika majątku dłużnika [...] 
Na tle brzmienia przepisu [art. 7731 § 2 kpc] może być 
wątpliwe, czy po stwierdzeniu zbiegu prowadzenie egze-
kucji przejmuje ten komornik, który jako pierwszy pod-
jął jakiekolwiek czynności egzekucyjne przeciwko dłuż-
nikowi, czy ten komornik, który jako pierwszy dokonał 
zajęcia tych ruchomości, wierzytelności i praw, co do 
których nastąpił zbieg. Wydaje się, że może chodzić tyl-
ko o tę drugą ewentualność11. Również Zbigniew Szczu-
rek wskazuje: ...zbieg egzekucji sądowych oznacza skie-
rowanie do tej samej rzeczy, wierzytelności lub prawa 
kilku egzekucji sądowych. Zbieg taki może być wyłącz-
nie wynikiem skierowania kilku egzekucji sądowych do 
tego samego składnika majątku dłużnika przez różnych 
komorników [...] dalszą egzekucję prowadzi komor-
nik, który pierwszy wszczął egzekucję [...] Wszczę-
ciem będzie pierwsza czynność egzekucyjna, którą 
komornik skieruje do rzeczy, wierzytelności lub pra-
wa, a będzie nią zajęcie12. Zbigniew Woźniak uważa 
zatem, iż: Rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji prowadzo-
nych przez komorników [...] nie budzi wątpliwości. 
Przez chwilę wszczęcia egzekucji należy rozumieć 
chwilę wszczęcia egzekucji z rzeczy lub prawa, w sto-
sunku do którego nastąpił zbieg, a nie chwilę wszczę-
cia egzekucji jako takiej13. W tym samym duchu wypo-
wiada się również dr Anna Hrycaj: Należy podkreślić, 
że wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych nastę-
puje z chwilą zajęcia przez komornika określonego 
składnika majątku dłużnika i ta właśnie data decydu-
je o pierwszeństwie danej egzekucji. Nie ma tu więc 
znaczenia data złożenia wniosku o wszczęcie egzeku-
cji14. O tym, w jaki sposób dochodzi do zbiegu egzekucji 
wypowiedział się również Sąd Najwyższy w uzasadnie-
niu uchwały z dnia 24 lutego 2010 r. (III CZP 133/2009, 
min.: trzeba przede wszystkim odróżnić wszczęcie egze-
kucji prowadzących do zbiegu od - verba legis - dalszego 
prowadzenia łącznie egzekucji.). Orzeczenie dotyczy co 
prawda przepisu art. 773 kpc, jednak uzasadnione jest 

10  Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. 
Komentarz do artykułów 758-1088, praca zbiorowa pod red. prof. 
Janusza Jankowskiego, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 147-148

11  Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, E. Wengerek, 
Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2009, 
s. 161

12  Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające 
i egzekucyjne. Komentarz, praca zbiorowa pod kierunkiem Z. 
Szczurka, Currenda, Sopot 2005, s. 160-161

13  Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej, praca zbiorowa pod 
red. Jacka Gołaczyńskiego, Oficyna a Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2008, s. 57

14 Egzekucja Praktyczna...op. cit., s. 143

tu zastosowanie wykładni analogia legis, szczególnie 
zważywszy na fakt, że art. 7731 kpc jest przepisem póź-
niejszym i w pewnym sensie szczególnym do art. 773 
kpc. Taka wykładnia również potwierdza, że zbieg eg-
zekucji sądowych prowadzonych przez kilku komorni-
ków właściwych rozstrzygany jest na rzecz komornika, 
który jako pierwszy dokonał zajęcia danej ruchomości, 
wierzytelności lub prawa. Podobnie Sąd Najwyższy w 
uzasadnieniu uchwały z 21.02.2003r., III CZP 89/02, 
wskazał: Na rzecz przyjęcia takiego stanowiska przema-
wia również ustawowe rozstrzygnięcie przypadku doty-
czącego zbiegu egzekucji prowadzonych przez różnych 
komorników, a skierowanych do tych samych rzeczy, 
wierzytelności lub praw; w takiej sytuacji - według art. 
7731 § 1 k.p.c. - dalszą egzekucję prowadzi komornik, 
który pierwszy wszczął egzekucję [...] Kryterium pierw-
szeństwa wszczęcia egzekucji jest łatwe do uchwycenia, 
art. 805 § 1 k.p.c. stanowi bowiem, że przy pierwszej 
czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiado-
mienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu 
wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji. 
Przez pierwszą czynność egzekucyjną, według tego 
przepisu, rozumie się pierwszą czynność organu egze-
kucyjnego podjętą wobec dłużnika. Przy egzekucji 
świadczeń pieniężnych będzie to zajęcie określonych 
składników jego majątku (845 § 1, art. 881, 889 § 1 pkt 
1, art. 896 § 1 k.p.c.), przy egzekucji świadczeń niepie-
niężnych - odebranie dłużnikowi rzeczy ruchomej w eg-
zekucji o wydanie ruchomości (art. 1041 k.p.c.) albo do-
ręczenie dłużnikowi wezwania do dobrowolnego 
wykonania obowiązku wydania nieruchomości lub stat-
ku i opróżnienia pomieszczenia (art. 1046 k.p.c.). Nato-
miast w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego - Izba 
Cywilna z dnia 25 czerwca 1997 r. III CZP 29/97 wskaza-
no: W toku egzekucji sądowej może okazać się, że do 
tego samego przedmiotu lub prawa majątkowego będzie 
skierowana jednocześnie egzekucja sądowa i egzekucja 
administracyjna. Zachodzi wówczas - z reguły przy egze-
kucji świadczeń pieniężnych - zbieg egzekucji sądowej 
i administracyjnej […] o zbiegu egzekucji sądowej i ad-
ministracyjnej można mówić, gdy jedną i drugą egzeku-
cję skierowano do tego samego przedmiotu lub prawa 
majątkowego i przeciwko temu samemu dłużnikowi. 
Przykładowo do zbiegu egzekucji z ruchomości może 
dojść z chwilą zajęcia rzeczy znajdujących się w zasa-
dzie we władaniu dłużnika (art. 845 § 1 i 2 kpc i art. 97 
§ 1 i 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji), w egzekucji z wynagrodzenia za pracę - z chwilą 
zawiadomienia dłużnika lub wezwania zakładu pracy 
stosownie do art. 881 kpc i art. 72 ustawy o postępowa-
niu egzekucyjnym w administracji (przy obu egzeku-
cjach dłużnik jest ten sam), w egzekucji z rachunku ban-
kowego - z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o 
zakazie wypłat lub zawiadomienia dłużnika o zajęciu 
(art. 889 kpc i art. 80 ustawy o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji). Najdobitniejszą zaś konkluzją 
ww. rozważań niech będzie sentencja wyroku WSA we 
Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2009 r., I SA/Wr 
1047/2009, gdzie stwierdzono: Zbieg egzekucji nie 
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oznacza zbiegu prowadzonych postępowań egzeku-
cyjnych administracyjnego czy sądowego, w ramach 
których komornik sądowy czy organ egzekucyjny zasto-
sował środek egzekucyjny, tj. egzekucję do tej samej rze-
czy albo prawa i tej samej osoby (dłużnika i zobowiąza-
nego). Zbieg egzekucji to sytuacja odnosząca się do 
konkretnego, tego samego podmiotu oraz przedmiotu, 
rzeczy lub prawa, do którego skierowano egzekucję w 
trybie sądowym i administracyjnym.

W związku z powyższym pozostaje jeszcze przywo-
łać treść odpowiednich przepisów kodeksu postępowa-
nia cywilnego, określających sposób wszczęcia egzeku-
cji z danego składnika majątku w ramach określonego 
sposobu egzekucji, tj. m.in.:
1) art. 845 - do egzekucji z ruchomości komornik przy-
stępuje przez ich zajęcie...
2) art. 881 § 1 - do egzekucji z wynagrodzenia za pracę 
komornik przystępuje przez jego zajęcie
3) art. 889 § 1 - w celu dokonania egzekucji z wierzy-
telności z rachunku bankowego [...] komornik ogólnej 
właściwości dłużnika:

1) przesyła do oddziału [...] zawiadomienie o zajęciu 
wierzytelności pieniężnej dłużnika, wynikającej z posia-
dania rachunku bankowego...
4) art. 896 § 1 - do egzekucji z wierzytelności komornik 
przystępuje przez jej zajęcie...
5) art. 910 § 1 - do egzekucji z praw majątkowych komor-
nik przystąpi przez zajęcie prawa...
6) art. 923 - wskutek wniosku wierzyciela o wszczęcie 
egzekucji z nieruchomości wymienionej we wniosku 
komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu 
dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu 
i oszacowania. 

 7) w zw. z art. 925 § 1 - w stosunku do dłużnika nieru-
chomość jest zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania. 

Reasumując, należy zdecydowanie stwierdzić, iż 
zbieg egzekucji sądowych pomiędzy komornikami 
właściwymi rozstrzyga się z mocy samego prawa na 
rzecz tego z komorników, który jako pierwszy doko-
nał zajęcia danej rzeczy, wierzytelności lub prawa. Dla 
rozstrzygnięcia zbiegu egzekucji niezbędne jest zatem 
ustalenie daty danego zajęcia, czego dokonuje się w 
sposób określony odpowiednio w art.: 847 § 1, 883 § 1, 
890 § 1, 900 § 1, 910 § 2, 3 i 4 oraz 925 § 1 kpc. Pewna 
trudność może zaś powstać, w sytuacji gdy zbieg nastą-
pi w stosunku do tzw. wielodłużnika, przeciw któremu 
dany organ prowadzi i prowadził szereg postępowań 
egzekucyjnych, w których dany składnik majątku zo-
stał zajęty w różnych terminach. W takim przypadku 
wydaje się, że jedynym uzasadnionym sposobem usta-
lenia daty zajęcia na potrzeby zbiegu jest przyjęcie daty 
najstarszego z dokonanych zajęć w sprawach czynnych 
w momencie powstania zbiegu, tj. w momencie doko-
nania zajęcia przez drugi organ egzekucyjny. Należy 
przy tym pamiętać, że rozstrzygnięcie zbiegu egzeku-
cji sądowych następuje z mocy prawa, a zatem chwila 
powstania zbiegu jest również chwilą jego rozstrzyg-
nięcia. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawiają 
przepisy art. 316 § 1 w z zw. 13 § 2 kpc oraz art. 826 
kpc. Nie można zatem powoływać się na datę zajęcia w 
sprawie już zakończonej w sposób wiążący dla organu 
egzekucyjnego (data zapłaty, data wydania stosownego 
postanowienia). Wydanie przez organ przekazujący 
stosownych postanowień ma zaś charakter następczy, 
w szczególności dotyczy to wydania postanowienia o 
przekazaniu sprawy. Postanowienie to ma co prawda 
charakter konstytutywny, jednak stanowi jedynie reali-
zację obowiązku wynikłego z rozstrzygnięcia się z mocy 
prawa zbiegu egzekucji sądowych a nie jest samym 
rozstrzygnięciem tego zbiegu. Oczywiście czasami do-
chodzi do sytuacji, w której przekazanie sprawy może 
stać się zbędne lub niedopuszczalne, okoliczność taka, 
jak wyżej wskazano, dotyczyłaby jednak następstw roz-
strzygnięcia zbiegu, a nie samego rozstrzygnięcia. Stąd 
też nie dziwi i nie jest merytorycznie błędna, choć ro-
dząca wątpliwości natury etycznej, praktyka części ko-
morników sądowych, którzy po rozstrzygnięciu zbiegu 
egzekucji nie przekazują spraw do organów, na rzecz 
których zbieg się rozstrzygnął, lecz umarzają prowa-
dzone postępowania. 

Można spotkać się z odmiennymi poglądami nie-
których przedstawicieli doktryny, są one jednak zde-
cydowanie odosobnione, a wyrażają je zazwyczaj cy-
wiliści specjalizujący się w innych zagadnieniach niż 
tematyka egzekucji sądowej. Ta odmienna interpreta-
cja przepisu art. 7731 § 2 kpc sprowadza się do rozu-
mienia zwrotu: który pierwszy wszczął egzekucję jako 
oznaczającego: który pierwszy wszczął postępowanie 
egzekucyjne. Jak jednak wyżej wykazano, pogląd taki 
jest nie tylko marginalny, ale wprost błędny. Zdarza się 
również, że upubliczniają go niektórzy komornicy, cie-
szący się określonym autorytetem naukowym, jednak 
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czynią to bądź nieudolnie, wskutek swoistej indolencji 
w tej tematyce, bądź z pobudek pozamerytorycznych, 
niewynikających z prowadzonej pracy naukowej. Naj-
lepszym przykładem takiego szkodliwego, z przyczyn 
wskazanych na wstępie niniejszego opracowania, po-
stępowania jest artykuł dr Jarosława Świeczkowskiego, 
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wej-
herowie, pt. Sporny zbieg egzekucji sądowych, popeł-
niony w ósmym numerze magazynu MIDA (z grudnia 
2011r.). Krytyka merytoryczna tez przedstawionych w 
tym artykule nie jest w zasadzie konieczna, bowiem 
zawiera się w tematyce niniejszego opracowania, jed-
nak warto zwrócić uwagę czytelników na jego sympto-
matyczny poziom merytoryczny. Otóż bowiem praktyk 
o niewątpliwym i niekwestionowanym dorobku nauko-
wym waży się napisać m.in.: Trzeba przy tym pamiętać, 
że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz Usta-
wy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie 
znają instytucji zbiegu sposobów egzekucji, co pozwala 
na sformułowanie tezy, że egzekucja prowadzona przez 
poszczególne organy egzekucyjne stanowi nierozdziel-
ną całość. O braku wartości merytorycznej powyższej 
tezy, bez konieczności dodatkowego, bardziej rozbudo-
wanego komentarza, służy najlepiej skonfrontowanie 
jej z treścią ww. aktów prawnych, w szczególności min. 
art. 1081 § 2 kpc oraz art. 62, 63 § 1, 73 upea i inne. 

Pozostaje zatem mieć nadzieję, że inni komornicy 
czy pełnomocnicy zawodowi reprezentujący strony czy 
uczestników postępowań egzekucyjnych nie będą bez-
refleksyjnie powoływać się na ww. czy podobne pub-
likacje, broniące nieprawidłowej interpretacji przepisu 
art. 7731 § 2 kpc a interpretacja ta zostanie ostatecznie 
wyrugowania z praktyki funkcjonowania organów eg-
zekucji sądowej w Polsce. [  ]

Spis literatury
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5. Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie za-
bezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, praca zbioro-
wa pod kierunkiem Z. Szczurka, Currenda, Sopot 2005
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gerek, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, 
Warszawa 2009
7. Sądowe postępowanie egzekucyjne, A. Marciniak, Le-
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W dniach 22-23 kwietnia 2012 roku odbyła 
się w Warszawie, w Sejmie RP Międzynarodo-
wa Konferencja Naukowa, któ rej tematem był: 
„Wpływ standardów międzynarodowych na roz-
wój demokracji i ochronę praw człowieka” (Inter-
national Standards’ Influence on Development of 
Democracy and Protection of Human Rights).

Okazją dla zwołania konferencji było 15-lecie 
uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecie podpisania 
Traktatu o Unii Europejskiej. Organizatorem wy-
darzenia była Komisja Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka Sejmu RP oraz Instytut Ekonomii i Ad-
ministracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach.

Konferencja ta miała prawdziwie międzyna-
rodowy charakter. Zaproszono ponad 40 gości z 
Austrii, Brazylii, Czech, Izraela, Japonii, Kazach-
stanu, Litwy, Norwegii, Rosji, Słowacji, Ukrainy, 
Włoch i Węgier. Zagraniczni prelegenci rekru-
towali się spośród kadry naukowej wyższych 
uczelni – przede wszystkim - wydziałów prawa, 
ale też filozofii i nauk społecznych. Nie zabrakło 
także praktyków prawa (np. adwokat z Ukrainy). 
Językami roboczymi konferencji był język polski, 
angielski i rosyjski.

Ze strony polskiej udział w obradach wzięli 
wybitni teoretycy i praktycy prawa, m.in. prof. 
dr hab. Leszek Garlicki - sędzia Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, prof. 
dr hab. Jacek Sobczak - sędzia Sądu Najwyższego, 
prof. Marek Zubik - sędzia Trybunału Konstytu-
cyjnego, dr hab. Ireneusz C. Kamiński z Instytutu 
Nauk Prawnych PAN w Warszawie, ambasador 
Piotr Świtalski - w latach 2005–2010 stały przed-
stawiciel RP przy Radzie Europy w Strasburgu, 
dr Hanna Machińska z Biura Łącznikowego Rady 
Europy w Warszawie, sędziowie sądów apelacyj-
nych i okręgowych, WSA. Z uwagi na szczupłość 
miejsca przeznaczonego dla tej krótkiej relacji, 
nie mam możliwości wymienić wszystkich auto-
rytetów (przede wszystkim z dziedziny prawa), 
którzy uświetnili swoją obecnością i wystąpie-
niami to spotkanie.

Obrady odbyły się w czterech sesjach plenar-
nych oraz dziesięciu panelach. Pełne nagrania 
z sesji plenarnych udostępnione są na stronie 
www.sejm.gov.pl w zakładce „aktualności”.

Wszyscy prelegenci (przewidziano wygłosze-
nie 174 referatów), bez względu na osiągnięcia 
czy dorobek naukowy, musieli zmieścić swoje 

|  Katarzyna Chudy, 
komornik sądowy z Kamienia 
Pomorskiego
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wystąpienia w nieprzekraczalnym czasie dziesięciu 
minut – których to ram czasowych niezwykle konse-
kwentnie pilnowali przewodniczący sesji i poszcze-
gólnych paneli. Łatwo zatem policzyć, że planowy 
łączny czas wystąpień wszystkich uczestników wy-
niósł 29 godzin – co daje pojęcie o ogromnej skali 
przedsięwzięcia. Zawężenie wypowiedzi do tak krót-
kich ram czasowych rodziło pewną konsternację pre-
legentów, którzy sumitowali się, że przedstawiona w 
ich wystąpieniach tematyka może być potraktowana 
tylko sygnalnie i wielokrotnie podkreślali, że zale-
dwie „dotknęli” przedmiotu rozważań.

Myślę, że właśnie ten krótki czas przewidziany na 
poszczególne wystąpienia wybitnych specjalistów 
- był mankamentem konferencji, choć zdaję sobie 
jednocześnie sprawę, że brak było możliwości tech-
nicznych, by postąpić w jakikolwiek inny sposób. 
Zgromadzenie w jednym miejscu ludzi o niezwykłym 
dorobku, umiejętnościach i doświadczeniu, którymi 
mogli się podzielić z uczestnikami - przy jednoczes-
nym ograniczeniu ich wypowiedzi do zaledwie kilku 
minut – pozostawiało uczucie niedosytu.

Zagadnieniami poruszanymi w toku konferencji 
były m.in. międzynarodowe przesłanki rozwoju de-
mokracji i ochrony praw człowieka oraz rozwój stan-
dardów w tej dziedzinie w procesie integracji europej-
skiej. Przyglądano się także kwestii relacji pomiędzy 
standardami międzynarodowymi a krajowymi insty-
tucjami ochrony praw człowieka. Dyskutowano o stan-
dardach międzynarodowych dotyczących wymiaru 
sprawiedliwości, godności, ochrony życia i zdrowia, 
równości i zwalczania dyskryminacji, a także oświa-

ty, nauki, kultury, sportu oraz ochrony środowiska. 
Wśród tematów konferencji znalazły się również teore-
tyczne problemy ochrony praw człowieka oraz wpływ 
instytucji europejskich na system tej ochrony.

Uczestnikami konferencji prócz, co podnosiłam 
już wyżej – żywych legend nauk prawnych i społecz-
nych było też kilkudziesięcioro ludzi młodych, stoją-
cych na progu kariery zawodowej i naukowej – dok-
torantów, aplikantów. Wielu z nich wygłosiło swoje 
referaty. W podsumowaniu konferencji padło stwier-
dzenie, że obecność tylu młodych panelistów pozwala 
na cyrkulację poglądów i idei, i, jakkolwiek by to nie 
zabrzmiało – jest ciekawym, międzypokoleniowym 
doświadczeniem.

Jestem komornikiem sądowym i tematyka kon-
ferencji dotyczy mnie w sposób niejako pośredni. 
Przygotowanie mojego referatu: „Zobowiązania 
uczestników OBWE w dziedzinie demokracji i praw 
człowieka” - zmusiło mnie jednak do oderwania się 
od utartych schematów rozwiązań i zagadnień, jaki-
mi na co dzień się zajmuję. Samo zbieranie materia-
łów i opracowywanie przedmiotu wystąpienia było 
niezwykle cenną lekcją, która pozwala na to, by przy-
pomnieć sobie, że poza wąskim fragmentem prawa, 
na którym „pracuje się” w dni powszednie jest jesz-
cze ogromne pole wiedzy, które nieustannie należy 
eksplorować. Wielką satysfakcję dała mi możliwość 
przysłuchiwania się wystąpieniom naprawdę wybit-
nych polskich prawników, zaś udział gości zagranicz-
nych uświadomił mi różnorodność optyki w zakresie 
zagadnień dotyczących demokracji i ochrony praw 
człowieka. [  ]

O rozwoju demokracji  
i ochronie praw człowieka
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Poczynając od starożytności ludzkość doskonaliła 
sztukę pisania listów. Stawały się one coraz bardziej 
wyrafinowane pod względem elegancji, przejawionej 
inteligencji a często także serdeczności. Listy urzędowe 
wyróżniały się dyplomacją i kompetencją.

Mam przed sobą odpis listu jaki zachodniopomor-
ski poseł Czesław H. skierował do Marszałka Sejmu: 
„Na podstawie art. 195 Regulaminu Sejmu RP składam 
na ręce Pani Marszałek zapytanie poselskie w sprawie 
- wysoce zdumiewającego i niesprawiedliwego postę-
powania komorniczego, którego koszmarnym skutkiem 
pozostaje fakt egzekwowania należności od wierzyciela 
nie zaś od dłużnika - do Pana Ministra Sprawiedliwości 
Jarosława Gowina.”

Nie wchodząc w tej chwili w meritum zarzutów pod-
niesionych w samym zapytaniu, chciałbym zatrzymać 
się nad wymową tego listu. Podniesione zarzuty bowiem 
zostaną zbadane i skutkiem tego badania będzie ustale-
nie rzeczywistego stanu rzeczy. Natomiast ustaleń takich 
nie dokona Marszałek Sejmu i pozostanie z sugerowa-
nym wrażeniem, że przynajmniej w tej sprawie postę-
powanie komornika było niesprawiedliwe, wysoce zdu-
miewające i spowodowało koszmarny skutek. Ponieważ 
jest to - delikatnie mówiąc - dalekie od prawdy, powstaje 
pytanie, czy także poseł w trakcie wykonywania swoich 
ustawowych uprawnień może ignorować obowiązujący 
stan prawa i przedstawiać oceny i fakty nieprawdziwe?

W zapytaniu poseł sugeruje, że opisana przezeń sy-
tuacja jest fragmentem większej całości, bowiem bardzo 
wiele razy miał do czynienia z faktami wielce agresyw-
nej egzekucji komorniczej oraz bardzo licznymi skar-
gami na „okrutnie zuchwałe formy ściągania należno-
ści od dłużników”, w szczególności częste zajmowanie 
w mieszkaniu dłużnika mienia należącego do osób trze-
cich, zajmowanie przedmiotów służących do zarobko-
wej pracy dłużnika, a także włamywania się do miesz-
kania dłużnika w asyscie Policji pod jego nieobecność.

Uznając, że zapytanie poselskie jest wysoce krzyw-
dzącą oceną zarówno tego konkretnego postępowania 
egzekucyjnego, jak i całego środowiska komorniczego, 
Rada Izby Komorniczej w Szczecinie poprosiła mnie, 
jako niegdyś wizytatora do spraw sądowego i komorni-
czego postępowania egzekucyjnego, o dokonanie oceny 
postępowania w tej konkretnej sprawie, a także wyraże-
nia opinii czy tego rodzaju zarzuty w stosunku do ogółu 
komorników mogą być zasadnie stawiane.

Co do tej ostatniej kwestii pojawiła mi się w pewnej 
chwili przewrotna myśl: czy Pan Poseł nie należy przy-
padkiem do lobby komorniczego i pod osłoną sformu-
łowań typu „okrutnie zuchwałe”, „wielce agresywne”, 
przemyca ocenę o niezwykle skutecznymi i zgodnymi 
z prawem działaniami polskich komorników? Bowiem 
o możliwości zajęcia u dłużnika ruchomości, do których 
uprawnienie ma osoba trzecia, mówi przepis art. 847 § 2 
kpc stanowiąc, że jeśli dłużnik poda ten fakt komorniko-
wi (łącznie ze wskazaniem adresu tej osoby), to komor-
nik powinien ją zawiadomić o dokonanym zajęciu. Przy 

czym sąd, a nie komornik będzie rozstrzygał o ewentual-
nym wyłączeniu w trybie powództwa ekscydencyjnego. 

Z kolei o możliwości zarządzenia przez komornika ot-
warcia mieszkania dłużnika mówi art. 814 § 1 kpc, nieko-
niecznie z asystą Policji, której udział przewiduje przepis 
art. 765 kpc w razie oporu dłużnika przy jakiejkolwiek 
czynności. 

Przepis art. 829 pkt 4 kpc stanowi, że narzędzia i inne 
przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej 
dłużnika oraz surowce niezbędne do produkcji na okres 
jednego tygodnia nie podlegają egzekucji. W praktyce 
jednak rzadko bywa oczywiste, że są one niezbędne w 
ogóle bądź niezbędne w tej ilości, i komornikowi nie po-
zostaje nic innego jak dokonać zajęcia, a dłużnikowi w 
drodze skargi na czynności komornika wykazywać, że są 
one niezbędne w tej akurat ilości. Należy przy tym mieć 
na uwadze treść przepisu art. 1061 kpc, odnoszącego 
się do dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą 
w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. 
W razie skierowania egzekucji do rzeczy niezbędnej do 
prowadzenia tej działalności może on wystąpić do sądu 
o wyłączenie spod zajęcia jedynie wówczas, gdy wskaże 
składniki swego mienia, z których możliwe jest zaspoko-
jenie roszczenia wierzyciela.

Sama skarga dotyczy sytuacji, w której mieszkanka 
Koszalina wystąpiła do komornika o ściągnięcie od dłuż-
nika należności ustalonej wyrokiem, a „efekt finalny jest 
kuriozalny i wprost skandaliczny”. Bowiem nie otrzyma-
ła ani grosza, sama natomiast zapłaciła komornikowi już 
2520 zł, a ten domaga się jeszcze kwoty 192,87 zł. 

Tymczasem nie polega na prawdzie, że wierzyciele w 
toku tej egzekucji uiścili komornikowi 2520zł. Komornik 
stosownie do rozwoju sytuacji żądał zaliczki na pokry-
cie niezbędnych wydatków. Przepis art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych 
i egzekucji stanowi, że komornik może żądać zaliczki na 
pokrycie wydatków uzależniając dokonanie wnioskowa-
nej czynności od uiszczenia zaliczki. Najpierw zażądano 
zaliczki w kwocie 56,50 zł na pokrycie wydatków zwią-
zanych z kosztami korespondencji w przedmiocie doko-
nanych zajęć i zwiadomień. Następnie, po dokonaniu 
zajęcia samochodów zażądano zaliczki w kwocie 400 zł 
na pokrycie kosztu oszacowania samochodów przez bie-
głego. Ostatecznie koszt ten według rachunku biegłego 
wyniósł 615 zł, w związku z czym wezwano wierzycieli 
o uiszczenie dodatkowej zaliczki w kwocie 215 zł.

Ustalając ostatecznie koszty egzekucji w postanowie-
niu z dnia 26 września 2011r. (art. 770 kpc) komornik 
wyliczył je na kwotę 864,37 zł i stwierdził, że zostały one 
pokryte do kwoty 671,50 zł, w związku z czym do uisz-
czenia przez wierzycieli pozostaje kwota 192,87 zł. Posta-
nowienie to nie zostało zaskarżone i uprawomocniło się.

Wbrew temu co stwierdzone jest w poselskiej skardze 
komornik nie podjął czynności w kierunku egzekwowa-
nia od wierzycieli tych kosztów mimo, że przepis art. 42 
ust. 2 cytowanej ustawy o komornikach sądowych i egze-
kucji ustala zasadę iż przy bezskutecznej egzekucji pono-

O sztuce epistolografii, acz nie tylko
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szone przez komornika wydatki obciążają wierzyciela, 
a nadto przywołuje przepis art. 49 ust. 3, który pozwala 
na egzekwowanie postanowienia o ustaleniu kosztów w 
drodze egzekucji bez zaopatrywania go w klauzulę wy-
konalności. Ostatecznie brakującą kwotę wierzyciel uiś-
cił dopiero w dniu 22 lutego 2012 r.

Postępowanie egzekucyjne prowadzone było spraw-
nie i bez jakiejkolwiek zwłoki z praktycznym stosowa-
niem zasady podejmowania czynności w tym samym 
dniu, w którym wniesiono o nią bądź uiszczono zaliczkę. 
Wierzyciele we wniosku egzekucyjnym jako sposoby eg-
zekucji wskazali egzekucję z ruchomości, z wynagrodze-
nia za pracę oraz z wierzytelności i praw majątkowych, 
przy czym konkretnie wskazali jedynie zakład pracy 
dłużnika. W związku z czym komornik w trybie art. 801 
kpc wezwał dłużników do wskazania składników swego 
majątku. W rezultacie dokonano zajęcia dwóch samo-
chodów wymienionych w informacji dłużników. Do-
konano także zajęcia rachunków bankowych w trzech 
bankach, jednakże pozostały one bezskuteczne wobec 
braku środków pieniężnych na kontach dłużników. Bez-
skuteczne okazało się także zajęcie wynagrodzenia za 
pracę wobec uzyskiwania przez dłużnika zarobków w 
kwocie nie pozwalającej na prowadzenie do nich egze-
kucji należności tego rodzaju (art. 87 § 3 kp).

Na wyznaczonej licytacji dwóch samochodów osobo-
wych w wieku ośmiu i dziesięciu lat nikt nie stawił się, 
w związku z czym nie doszła ona do skutku, o czym wie-
rzyciele zostali powiadomieni i pouczeni o możliwości 
wnioskowania o przeprowadzenie drugiej licytacji bądź 
przejęcia ruchomości na własność. Jednocześnie pouczo-
no ich, że skutkiem niezłożenia tego rodzaju wniosków 
będzie umorzenie egzekucji, dlatego też powinni wypo-
wiedzieć się w przedmiocie tej ewentualności. Wobec 
bezczynności wierzyciela egzekucja została umorzona, 
a komornik, ustaliwszy koszty postępowania poniesione 
w toku egzekucji, nałożył na wierzycieli obowiązek ich 
zwrotu w części przekraczającej uiszczone zaliczki.

Skarga poselska sprawdza się w gruncie rzeczy do 
kwestionowania tego obowiązku, uznając go za kuriozal-
ny i wprost skandaliczny.

Pomijając przytoczoną wcześniej podstawę prawną 
regulującą zasadność takiego postępowania, zwrócić 
należy uwagę na fakt, że także postępowanie rozpo-
znawcze zawsze toczy się na koszt osoby występującej z 
roszczeniem (oprócz przypadku zwolnienia jej od kosz-
tów). Dopiero w orzeczeniu kończącym postępowanie 
w instancji sąd rozstrzyga o tym, kto ma ponieść jego 
koszty (art. 108 § 1 kpc). Nie inaczej było w przypadku 
postępowania rozpoznawczego, w którym powodowie 
ponieśli jego koszty a sąd zasądził w wyroku na ich rzecz 
obok należności głównej i odsetek także koszty procesu 
w kwocie 1108,50 zł.

Pod tekstem wyroku znajduje się wzmianka komorni-
ka poprzednio prowadzącego egzekucję o jej bezskutecz-
ności i poniesieniu przez wierzycieli jej kosztów w kwocie 
132,10 zł, co powinno zmusić wierzycieli do przemyślane-

go postawienia komorników 
wniosków co do sposobów 
obecnej egzekucji i aktywnego 
współdziałania z nim.

W odpowiedzi udzielonej 
na zapytanie poselskie sekre-
tarz stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości podkreśla 
obowiązywanie w egzekucji 
zasady, że komornik dzia-
ła na wniosek wierzyciela. 
Skoro więc wydatki ponie-
sione przez komornika wiążą się z 
czynnościami, o których dokonanie 
wnosi wierzyciel, to ryzyko pokrycia tych 
wydatków w przypadku bezskuteczności egzekucji spo-
czywa na nim. Jednocześnie wierzyciel ma możliwość 
weryfikowania prawidłowości postępowania komornika 
oraz jego decyzji w drodze skargi na czynności komor-
nika.

Obszernej odpowiedzi interpelującemu posłowi 
udzieliła także Krajowa Rada Komornicza podkreślając 
potrzebę aktywności wierzyciela począwszy od stadium 
postępowania zabezpieczającego poprzez gromadzenie 
informacji o majątku dłużnika i aktywne współdziała-
nie z komornikiem. W sprawie tej nie stwierdziła ona 
żadnych nieprawidłowości w postępowaniu komornika, 
podobnie jak Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie 
- zarówno w odniesieniu do omawianej sprawy jak też 
po przeprowadzeniu wizytacji w kancelarii komornika 
w odniesieniu do ogółu prowadzonych przez nią spraw.

Do Izby Komorniczej w Szczecinie w ubiegłym roku 
wpłynęło 39 skarg na działalność komorników z obszaru 
całej apelacji. Przewodniczący Rady Izby tę niewielką 
ilość skarg tłumaczy wzrostem świadomości prawnej 
uczestników egzekucji, którzy preferują skargi proceso-
we kierowane do sądu w trybie art. 767 kpc jako bardziej 
skutecznie oddziałujące na przebieg egzekucji.

Wierzycielowi w niniejszej sprawie zabrakło inwen-
cji, by aktywnie oddziaływać na przebieg egzekucji, 
a także by swoje niezadowolenie z niej kierunkować 
w ten właśnie sposób, w szczególności co do rozstrzyg-
nięcia o jej kosztach.

Niniejsza opowieść nie jest baśnią, niemniej powinna 
się zakończyć morałem. Pierwszy z nich to ten, że rze-
czywistość nie zawsze jest taka jak opisana w listach. 
Drugi, że egzekucja komornicza nie jest skomplikowa-
nym i medialnym procesem, niemniej jednak wymaga 
ona aktywności ze strony jej uczestników, zwłaszcza 
wierzycieli oraz przynajmniej minimum orientacji praw-
nej bądź fachowej pomocy. [  ]

Marian Szabo
sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie 

w stanie spoczynku
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To był trudny koniec tygodnia… Skłonił mnie 
do swoistych podsumowań mimo, że jest luty, a nie 
grudzień. Do przemyśleń skłoniło mnie pytanie, czy 
zrobiłam wszystko, żeby zapobiec wydarzeniom, 
do których doszło? Jakiś mało rzetelny dziennikarz, 
pewnie napisałby lub powiedział „kurator ponownie 
doprowadził do odebrania dziecka matce”, bo takimi 
właśnie sensacjami mają w zwyczaju karmić się me-
dia, nie wnikając bardziej szczegółowo, w specyfikę 
pracy mojej grupy zawodowej. 

Kiedy spotykam na swojej drodze jakąś nową oso-
bę, wcześniej czy później pada pytanie „co robisz w 
życiu?”. Zwykle mnie to pytanie rozśmiesza i myślę 
sobie, że dużo rzeczy, ale oczywiście wiem, co kon-
kretnie oznacza – czym zajmujesz się zawodowo? Od-
powiadam uczciwie, bo jestem dumna, z mojej pracy. 
„Jestem kuratorem rodzinnym”. To jedno, niezwykle 
krótkie zdanie wywołuje skrajne reakcje, zawsze jed-
nak skłaniające mnie do tłumaczenia, na czym tak na-
prawdę polega moja praca. Ale najpierw o skrajnych 
reakcjach. 

Pierwsza reakcja, która irytuje mnie bardzo, 
a zwykle polega na okrzyku i stwierdzeniu: „O, Mat-
ko! Odbierasz ludziom dzieci!”, jest tak niesprawiedli-
wa i krzywdząca, że zaczęłam drążyć, skąd się wzięła. 
Dokonałam analizy kilkunastu programów telewizyj-
nych, zwykle komercyjnych stacji, jednego serialu 
całkiem niedawno goszczącego na naszych ekranach 
oraz kilku artykułów w prasie codziennej i kobiecej. 
I jakiż obraz kuratora, szczególnie rodzinnego owe 
artykuły, seriale i programy utrwalają w społeczeń-
stwie? Bezdusznej, wrednej urzędniczki (bo nie oszu-
kujmy się, jest to zawód sfeminizowany), która z sobie 
tylko znanych powodów, odbiera ludziom dzieci, albo 
utrudnia proces adopcji. I wszystko krzyknęło we 
mnie NIE!!!, ale zrozumiałam skąd reakcja przeciętne-
go człowieka nie mającego kontaktu z tym zawodem. 
To trochę tak, jak wtedy, gdy byłam przedszkolanką, 
wszyscy mówili „ale masz w życiu dobrze, 5 godzin 
pracy dziennie, 2 miesiące wakacji. Ty to się w życiu 
nie napracujesz”. Przecież właśnie taki obraz nauczy-
ciela kształtują media. Mówi się jedynie o ciągłych 
podwyżkach dla tejże grupy zawodowej, ale nie mówi 
się o tym, jakie są stawiane nauczycielom wymogi 
w kwestii dokształcania. Mówi się o 2 miesiącach wa-
kacji, a nie mówi się o tym, że przez pierwszy mie-
siąc nauczyciel jeszcze nadal przeżywa rok szkolny  

i próbuje przyzwyczaić się do ciszy i zwolnienia tem-
pa, a gdy już zacznie naprawdę odpoczywać, zostają 
mu dwa tygodnie faktycznego odpoczynku, bo od po-
łowy sierpnia jest już do dyspozycji dyrektora. Nikt 
z tych, którzy wygłaszają te krzywdzące sądy, nigdy 
prawdopodobnie nie zastanawiał się, jak bardzo mę-
cząca jest praca w ciągłym hałasie, jaką odpowiedzial-
ność bierze się za obce dzieci i ile czasu nauczyciel 
potrzebuje dziennie na przygotowanie się do zajęć, 
by następnego dnia, przekazać maluchom rzetelną 
wiedzę na ich poziomie oraz idiotycznej i nikomu nie-
potrzebnej papierologii, którą nauczyciel codziennie 
wykonuje. Tak, wiem, znów odnoszę się do oświaty, 
ale krzywdzące przedstawianie tego zawodu, nadal, 
nawet po 3 latach budzi mój sprzeciw, pewnie dlatego, 
że widzę wiele analogii do pracy kuratora. 

Wracając do kuratora rodzinnego i medialnego 
krzywdzenia pracowników tego zawodu, to świad-
czy to jednie o fakcie, że twórcom programów typu 
„Uwaga”, czy „Interwencja”, nie chce się rzetelnie 
sprawdzić faktów. Audycje owe przedstawiają prob-
lem tylko z jednej, dla nich atrakcyjniejszej strony, 
nie analizując innych punktów widzenia. Bo czy kie-
dykolwiek jakiś kurator napisał wniosek o ogranicze-
nie władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka 
w placówce opiekuńczo – wychowawczej, czy pozba-
wienie władzy rodzicielskiej bez skrajnie dokładnego 
sprawdzenia wszystkich faktów? Nie sądzę! 

Jestem kuratorem już prawie dwa lata i jak do tej 
pory jedynie dwa razy odważyłam się podjąć decyzję 
o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o dalsze ograni-
czenie władzy rodzicielskiej i raz zaopiniowałam ko-
nieczność pozbawienia władzy rodzicielskiej w spra-
wie, w której nadzoru kuratora nie było. Ktoś może 
powiedzieć, że to dużo, ktoś inny uzna, że faktycznie 
to raczej niewiele, ale dla mnie osobiście każda taka 
sprawa, to ogromne obciążenie psychiczne. Może 
jestem za mało odporna, a może próbuję za bardzo 
wczuć się w to, co czują ci rodzice, wobec których 
sąd orzeka dalsze ograniczenie władzy rodzicielskiej. 
Warto bowiem pamiętać, że to nie kurator, ani nawet 
nie sąd doprowadza do umieszczenia dzieci w pla-
cówce. To sami rodzice są sprawcami takiego stanu 
rzeczy. 

Do tych wszystkich przemyśleń, skłoniła mnie 
właśnie taka sprawa. Jedna z moich podopiecznych, 
matka samotnie wychowująca jedenastoletniego 

|  Agnieszka Malinowska, kurator sądowy w Sądzie Rejonowym w Gryfinie

Co jeszcze mogłam dla tej rodziny zrobić?
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syna, nad którą nadzór kuratora trwa od stycznia 
2011r., więc trochę ponad rok. Właśnie w tej sprawie 
ostatecznie nieuniknionym okazało się dalsze ogra-
niczanie władzy rodzicielskiej, bo praca podjęta z ro-
dziną, próby wpłynięcia na podopieczną i skłonienia 
jej do podjęcia leczenia odwykowego, wskazywania 
instytucji, które pomogłyby jej naprawić życie, już 
nawet nie dla niej samej, ale dla jej nadal małego jesz-
cze dziecka przyniosły raczej mizerne efekty. Pani H. 
nadal była widywana podczas kupowania alkoholu, 
bądź błąkająca się z dzieckiem w nocy po mieście. Na 
domiar złego, jej syn zaczął stwarzać coraz większe 
problemy, stał się wulgarny, agresywny, czemu oczy-
wiście trudno się dziwić, bo po pierwsze dziecko nie 
poznało w swoim życiu właściwych form zachowa-
nia, obserwując jedynie nadużywającą alkoholu mat-
kę, po drugie taka jest właśnie jedna z form reakcji 
obronnych dziecka. I nadszedł w końcu dzień, gdy 
musiałam przyznać, że działania podejmowane w tym 
nadzorze nie przyniosły oczekiwanych, a tak napraw-
dę żadnych efektów. W moim mniemaniu granica, że 
mogło jeszcze w owej rodzinie dziać się lepiej, została 
przekroczona i po długiej walce z samą sobą, złożyłam 
wniosek o dalsze ograniczenie władzy rodzicielskiej, 
myśląc, a właściwie mając nadzieję, że zanim zapad-
nie postanowienie w tej sprawie pani H. zrozumie i 
zacznie nad sobą pracować. Nie zrozumiała i dopiero 
postanowienie Sądu przywołało ją do porządku i zmo-
bilizowało do walki o syna. A ja? Ja cały czas zastana-
wiam się, czy zrobiłam wszystko, by pokazać pani H. 
właściwą drogę, czy dostatecznie mocno wspierałam 
ją w walce z nałogiem, czy dałam poczucie oparcia. 
W opinii podopiecznej na pewno nie, jest zła i rozgory-
czona, obarcza winą za wszystko kuratora. I idąc tym 
tokiem myślenia, czy gdyby poszła ze swoją sprawą 
do mediów, zajmujący się nią dziennikarz, zapytałby 
mnie, co zrobiłam, by nie doprowadzić do ostatecznie 
dramatycznego zakończenia całej sprawy, czy wysłu-
chałby mnie i moich racji, spytał jaki wpływ na mnie 
miała cała ta sprawa, czy może napisałby „ponownie 
bezduszny kurator doprowadził do odebrania dziecka 
dobrej i właściwie zajmującej się nim matce” lub coś w 
tym stylu. Wierzę, nadal jeszcze, że gdyby był to praw-
dziwy dziennikarz, podchodzący do swojej pracy rze-
telnie, zapytałby mnie o zdanie. 

Druga reakcja na stwierdzenie, że jestem kura-
torem, która może mniej, jednak także wywołuje 

u mnie chęć wyjaśniania, na czym praca moja polega 
jest pytanie: „Nie boisz się, że ktoś się na tobie zemści, 
że ktoś cię zabije? Współczuję ci takiej pracy.” Pytam 
wtedy dlaczego miałby to zrobić. Tak znów media, 
które jednym czy dwoma nieprzemyślanymi komen-
tarzami stworzyły taki, a nie inny obraz kuratorskiej 
pracy. Owszem, jestem świadoma, że mogę narażać 
się na ludzką niechęć, czy nawet nienawiść, wiem, 
że muszę w niektórych domach być bardziej ostrożna 
niż w innych, a do niektórych nie wchodzić w ogóle, 
gdy mam podejrzenie, że mieszkańcy są choćby pod 
wpływem alkoholu, bo tak nakazują zwyczajne za-
sady bezpieczeństwa. Nie kwestionuję stwierdzenia, 
że to ciężka praca, bardzo obciążająca psychicznie, 
nieraz doprowadzająca do bezsennej nocy i zatraca-
nia się w problemach innych ludzi. Na początku pracy 
myślałam, że uda mi się skutecznie oddzielać proble-
my podopiecznych od własnego życia i może kiedyś 
się tego nauczę, na razie jednak wracam do domu po 
ogłoszeniu postanowienia o umieszczeniu dziecka 
w placówce opiekuńczo – wychowawczej i zaczynam 
zastanawiać się co mogłam jeszcze zrobić, jak temu 
wszystkiemu zapobiec. 

Ostatnio usłyszałam od współpracujących z kurato-
rami pracowników socjalnych, stwierdzenie, że teraz 
gdy na antenie programu drugiego polskiej telewizji 
ukazuje się serial „Głęboka woda”, ludzie choć trochę 
zrozumieją na czym praca pracowników socjalnych 
polega i jak jest trudna. Może kiedyś ktoś wpadnie na 
pomysł, by nakręcić rzetelnie traktujący pracę kurato-
rów serial, który pokaże, że nie jesteśmy bezdusznymi 
urzędnikami, a ludźmi, którzy nie mniej niż nasi pod-
opieczni przeżywamy ich porażki i zadającymi sobie 
wiecznie pytanie: „Co jeszcze mogłam dla tej rodziny 
zrobić?”. [  ]
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Narodziny idei przystąpienia Unii Europejskiej do 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka są datowane 
na koniec lat 70-tych. Mimo że w 1976 roku Komisja 
Europejska przyjęła negatywne stanowisko co do tej 
kwestii, już 3 lata później wysunęła Radzie Europejskiej 
pomysł akcesji, powtarzając to również w 1990 i 1993 
roku. Parlament Europejski niejednokrotnie się za tym 
wypowiedział. 

Biorąc pod uwagę złożoność kwestii, Rada Eu-
ropejska zadała Trybunałowi Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej pytanie prejudycjalne co do zgodności 
przystąpienia z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę 
Europejską. Trybunał w swojej decyzji 2/94 z 28 marca 
1996 r. ostatecznie zamknął tę drogę stanowiąc, iż żad-
na dyspozycja traktatów wspólnotowych nie powierza 
jemu kompetencji w zakresie zaprzestania orzekania 
w zakresie praw człowieka lub nawiązania konwencji 
międzynarodowej w tej dziedzinie, więc Wspólnota 
Europejska nie posiada kompetencji przystąpienia do 
Konwencji. 

Następnie ani Traktat amsterdamski, ani Traktat 
nicejski nie wprowadziły w swoich tekstach klauzu-
li pozwalającej Unii na przystąpienie. Jednak prawa 
człowieka zaczęły zajmować w europejskim porządku 
prawnym miejsce coraz bardziej znaczące, czego dowo-
dem jest między innymi proklamowanie Europejskiej 
Karty Praw Podstawowych w grudniu 2000 roku. W 
końcu przystąpienie do konwencji stało się możliwe z 
chwilą wejścia w życie traktatu lizbońskiego w dniu 1 
grudnia 2009 r. Podstawą prawną przystąpienia w pra-
wie UE jest art. 6 ust. 2 Traktatu lizbońskiego. 

Obecnie kwestia ta jest przedmiotem licznych dys-
kusji na forum instytucji Unii Europejskiej i Rady Euro-
py, między innymi w czerwcu 2011 r. omawiano projekt 
porozumienia o przystąpieniu Unii do EKPCz. Wobec 
nieuchronności, realności tego wydarzenia warto by 
przeanalizować, jakie będzie to miało konsekwencje 
zarówno dla Unii Europejskiej, jak i dla Rady Europy. 

Dla Unii Europejskiej będą one odczuwalne na 
dwóch poziomach. Przystępując do konwencji, Unia 
nabędzie takie same prawa i obowiązki z niej wynikają-
ce, jak pozostałe państwa członkowskie. Jednakże Unia 
nie jest państwem. Jest to organizacja międzynarodo-
wa, której specyfika oddziałuje na prawa i obowiązki, 
które są jej przypisane. 

I. Następstwa instytucjonalne 
Poprzez przystąpienie Unia Europejska nabierze 
charakteru strony w rozwiązywaniu sporów i prawo 
integrowania odpowiednich organów. Niemniej jed-
nak proces przystąpienia nie może odbyć się w taki 
sam sposób jak jakiegokolwiek państwa. Po pierwsze, 
trzeba będzie ustanowić odpowiednie normy prawne 

pozwalające Unii na partycypację w instancjach kon-
troli Konwencji: w Trybunale Praw Człowieka oraz w 
Komitecie Ministrów Rady Europy. Otóż Unia nie jest 
jej członkiem i do tej pory dążyła do tego, by zachować 
tę specyfikę. Chodzi tutaj o reprezentację Unii w Ko-
mitecie Ministrów, kiedy przystępuje on do procedury 
kontroli praw gwarantowanych, co do tej pory przysłu-
giwało wyłącznie państwom członkowskim. 

Co więcej, Unia będzie musiała mianować sędziego. 
Wiadome jest, że sędziowie są wybierani przez Zgro-
madzenie Parlamentarne w odniesieniu do każdej Wy-
sokiej Strony Układającej większością głosów, z listy 
trzech kandydatów. W sytuacji gdy jedna Wysoka Stro-
na Układająca jest stroną sporu, jej sędzia automatycz-
nie zostaje członkiem Izby oraz Wielkiej Izby. Można 
by więc mieć obawy co do faktu, iż w jednej formacji 
sędziowskiej będzie zasiadał sędzia wybrany tytułem 
Unii Europejskiej, jak i państwa - członka, co mogłoby 
w pewnym sensie stanowić „nadreprezentację” Wyso-
kich Stron Kontraktujących w danej sprawie. Jednakże, 
nie można zapominać, że w Strasburgu sędziowie za-
siadają we własnym imieniu i nie reprezentują żadnej 
ze stron. 

Ponadto w sporach przed Trybunałem, państwa 
- członkowie występują przeważnie w charakterze 
obrony. Unia znajdzie się w tej samej sytuacji. Jako że 
składa się ona z członków Rady Europy, trzeba będzie 
zrobić pewne odróżnienie. Albowiem odwołania mogą 
być skierowane przeciwko Unii Europejskiej, Unii oraz 
jej państwom członkowskim lub też przeciwko samym 
państwom członkowskim. Trzeba będzie ustanowić 
instrumenty pozwalające na podzielenie kompetencji 
między nimi. 

II. Konsekwencje dla systemu prawnego UE 
Prawa podstawowe gwarantowane przez Konwencję 
stanowią część zasad ogólnych prawa Unii Europej-
skiej. Stąd przystąpienie do Konwencji nie zmieni tre-
ści prawa stosownego w Unii Europejskiej. Najważniej-
szym skutkiem będzie więc poddanie Unii systemowi 
kontroli zewnętrznej, co może napotkać utrudnienia w 
odniesieniu do jej systemu. 

Kontrola stosowania Konwencji przypada samemu 
Trybunałowi strasburskiemu. Jest on organem stałym 
o misji ogólnej, gdyż jak stanowi artykuł 32: „Trybunał 
jest właściwy do rozpoznania wszystkich spraw doty-
czących interpretacji i stosowania niniejszej konwencji 
i jej protokołów, które zostaną mu przedłożone na pod-
stawie artykułów 33, 34, 46 i 47.”. 

Artykuł 34 ustanawia instytucję skarg indywidual-
nych, które stanowią dominującą, jeśli nie wyłączną w 
praktyce podstawę przeprowadzanej przez Trybunał 
kontroli. Także Unia będzie poddana temu środkowi 
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oraz Uniwersytetu Monteskiusza w Bordeaux 

Skutki przystąpienia Unii Europejskiej  
do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka



25

odwoławczemu. Oznacza to, że każda osoba, organi-
zacja pozarządowa lub grupa jednostek będzie mogła 
skierować przeciwko niej skargę, gdy ta popełni czyn 
lub akt stanowiący naruszenie praw Konwencji. Ze 
strony Unii jedną z najczęstszych obaw jest to, że udział 
Unii w Konwencji będzie w pewien sposób naruszać za-
sadę autonomii jej systemu prawnego, co stanowi jeden 
z fundamentów Unii Europejskiej. Jednakże warto za-
uważyć, że Trybunał strasburski nie wykonuje de facto 
kontroli kasacyjnej wobec orzecznictwa zewnętrznego 
państw, nie może stanowić o jego ważności lub nieważ-
ności, lecz tylko stwierdzać zaistnienie naruszenia i 
zostawić państwu wyciągnięcie wniosku z orzeczenia 
przez niego wydanego. 

Zdaje się, że istnieje błędna skłonność utożsamiania 
każdej kontroli zewnętrznej z utratą autonomii. Z pew-
nością każde państwo, co do którego zapadnie wyrok 
zasądzający naruszenie, musi z tego wyciągnąć wnioski 
w swoim systemie wewnętrznym, by uniknąć takiego 
zasądzenia w przyszłości. Jego „autonomia” jest więc w 
tym sensie ograniczona, że jego akty lub zachowania, 
na które mogło sobie wcześniej pozwolić, stają się de 
facto niewskazane. Chyba wszystkie państwa - strony 
Konwencji miały okazję odczuć niejednokrotnie, że 
kontrola Trybunału, jego władza interpretacyjna mają 
głębokie skutki dla ich systemu prawnego. Również 
Unii Europejskiej nie uda się uniknąć tego zjawiska. 
Ale dlaczego miałaby ona uzurpować sobie bardziej niż 
państwa prawo do ochrony jej autonomii? Jest to prze-
cież kwestia pewnego wyboru politycznego. Nikt nie 
jest zobowiązany przystępować do Konwencji. Przystą-
pienie wolne, niewymuszone pociąga za sobą koniecz-
ność ponoszenia jego konsekwencji. 

Według artykułu 344 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej: „Państwa Członkowskie zobowiązu-
ją się nie poddawać sporów dotyczących wykładni lub 
stosowania Traktatów procedurze rozstrzygania innej 
niż w nich przewidziana”. Pozywanie Unii może się 
odbyć tylko w sposób przewidziany w traktacie. Ponad-
to kwestia odpowiedzialności kontraktowej wynika z 
kompetencji Trybunały Sprawiedliwości lub Trybunału 
Pierwszej Instancji. Pozywanie Unii Europejskiej przed 
Trybunał Praw Człowieka o naruszenie Konwencji nie 
byłoby zgodne z wyżej wymienionym artykułem, cięż-
ko by bowiem było udowodnić, że spór nie dotyczy in-
terpretacji lub stosowania Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. 

W konsekwencji, istnieją dwa rozwiązania: bądź 
zrewidowanie tego artykułu, biorąc pod uwagę akcesję 
do Konwencji, bądź zrewidowanie samej Konwencji, 
uwzględniając specyfikę porządku prawnego Unii Eu-
ropejskiej. 

Pociąganie do odpowiedzialności Unii Europejskiej 
za naruszenie Konwencji idzie nierozłącznie z koniecz-
nością ustalenia, iż akt lub zachowanie jest właśnie jej 
przypisane, a nie innemu, bądź kilku nawet państwom 
członkowskim. Unia może jednak to podważać. Wie-
my zresztą, że podział kompetencji pomiędzy Unią 
a państwami jest dosyć złożony. Istnieją nawet akty 

mieszane, które są przypisywane zarówno Unii, jak i 
państwom członkowskim. Zasądzając dopuszczalność 
skargi przeciwko Unii, Trybunał Praw Człowieka bę-
dzie decydował o podziale kompetencji, co leży normal-
nie w gestii Trybunału luksemburskiego. Z pewnością 
można by zminimalizować ten problem do stwierdze-
nia, iż decyzja Trybunału strasburskiego nie miałaby 
żadnej siły zobowiązującej wobec Trybunału luksem-
burskiego. Jednakże sprzeczne opinie dwóch Trybuna-
łów mogłyby osłabić autorytet ich decyzji, dlatego lepiej 
uniknąć takiego rozwiązania. 

Zauważamy więc, że ciężko jest znaleźć rozwiązanie 
„bez skazy”. Wydaje się bowiem trudne, by Trybunał 
nie wypowiadał się w ogóle w tej materii. Fakt dopusz-
czenia państw jako grupę tworzącą Unię Europejską i 
wspólne reprezentowanie się na łonie Trybunału może 
mieć interes praktyczny, lecz nie rozwiązuje źródła 
problemu. Właściwe zdaje się więc ustanowienie syste-
mu odwoławczego pomiędzy Trybunałem strasburskim 
a luksemburskim, który to będzie opowiadał się co do 
kwestii kompetencji. Byłoby to rozwiązanie satysfak-
cjonujące w teorii, lecz skomplikowane do wykonania 
w praktyce, gdyż wymagałoby szeregu przeredagowań 
tekstów i pociągałoby ryzyko przedłużenia całej proce-
dury rozwiązywania sporów. 

Trybunał Praw Człowieka będzie musiał więc zba-
dać, czy w odniesieniu do Unii Europejskiej wniosko-
dawca wyczerpał wszystkie wewnętrzne środki odwo-
ławcze. Nie powinno to stanowić większego problemu, 
biorąc pod uwagę, że rewizja traktatów będzie już ko-
nieczna na etapie przystępowania. Skarga przeciwko 
Unii będzie dopuszczalna jeżeli będzie ona podważać 
akt lub zachowanie przypisywane Unii. Tak więc środ-
ki odwoławcze istniejące w ramach systemu prawnego 
Unii Europejskiej będą uważane za „ wewnętrzne środ-
ki odwoławcze”. 

Trybunał strasburski będzie więc musiał sprawdzić 
czy w odniesieniu do systemu prawnego Unii wniosko-
dawca wykorzystał wszystkie środki, które ta mu oferu-
je. Prawdą jest, że w ten sposób Trybunał będzie musiał 
ocenić i sprawdzić charakterystyki jej wewnętrznego 
sytemu prawnego. Stanowi to jednak oczywistą i nie-
rozłączną konsekwencję faktu przystąpienia (wyrażoną 
w artykule 35 EKPCz) i ciężko by było wyjaśnić, czemu 
w tej kwestii Unia miałaby być inaczej traktowana niż 
państwa członkowskie. 

III. Niezbędne dostosowania Konwencji  
i skutki dla Rady Europy 
Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji pociąg-
nie za sobą trudności w interpretacji zwrotów Konwen-
cji, gdyż wiele jej artykułów odnosi się do „Państwa” 
lub „Państw”, niezbędne więc będzie wstawienie klau-
zuli generalnej wskazującej, że terminy te odnoszą się 
bardziej do „Wysokich Stron Kontaktujących”. Również 
terminologia stosowana w klauzulach ma silne kono-
tacje państwowe, chodzi tu o takie zwroty jak „bezpie-
czeństwo narodowe”, „dobrobyt ekonomiczny kraju”, 
„ustawy narodowe” itd. Adaptacja techniczna tych 
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zwrotów może być przedmiotem poprawek, generalnej 
klauzuli interpretacyjnej, bądź też te dwa rozwiązania 
mogą być połączone. 

W obecnej sytuacji, reprezentanci Komisji Europej-
skiej mogą uczestniczyć w spotkaniach i działalności 
Komitetu Ministrów, lecz nie przysługuje im prawo 
głosu i są wykluczeni z procesu decyzjonalnego Rady 
Europy. Nie zważając na wcześniejszą niechęć Unii do 
udziału w Radzie Europy, wydaje się to niemniej jednak 
logiczne, że w tym momencie będzie jej przysługiwało 
prawo głosu i uczestnictwo w nadzorze wykonywania 
orzeczeń tym samym tytułem, co innym Stronom Kon-
traktującym. Nie będzie ona jednak stroną Konwencji z 
Londynu ustanawiającej status Rady Europy. 

Co więcej, sposób desygnacji i uczestnictwa repre-
zentantów Parlamentu Europejskiego w Zgromadzeniu 
Parlamentarnym Rady Europy również muszą zostać 
sprecyzowane. Także różne kwestie administracyjne 
i techniczne, takie jak kontrybucja budżetowa Unii, 
skład kancelarii Trybunału, usługi wykonawcze orze-
czeń muszą być poddane regulacji. Wszystkie te kwe-
stie powinny leżeć w gestii redaktorów traktatu o przy-
stąpieniu. 

IV. Aspekt polityczny przystąpienia 
Na ostatnim miejscu warto by się zastanowić, jakie owo 
wydarzenie będzie pociągać za sobą skutki czysto po-
lityczne. Zdaję się, że będą one wyjątkowo korzystne 
�dla Unii Europejskiej. Otóż akcesja do Konwencji Praw 
Człowieka poprawi jej wizerunek na arenie międzyna-
rodowej. Mimo że Unia już od dawna promuje prawa 
człowieka, jednak ten akt będzie stanowił jej umocnie-
nie jako promotora praw i wolności jednostek. Będzie 
to miało niesamowity wymiar symboliczny, gdyż nie 
będzie ona wyłącznie postrzegana na pierwszym miej-
scu jako poplecznik wolności ekonomicznych, lecz jako 
organizacja, która stawia sobie na pierwszym miejscu 
dobro jednostek. Zwiększy to być może zaufanie oby-
wateli niektórych państw członkowskich, którzy ostat-
nimi czasy wyrazili swoją niechęć co do Unii. 

Oczywiście przystąpienie nie będzie łatwe, będzie 
pociągać za sobą wiele trudności techniczno-prawnych 
lecz jak tylko zostaną one pokonane, na pewno odczu-
je się jej pozytywne skutki. Obawy co do zhierarchizo-
wania dwóch Trybunałów są również nietrafne, gdyż 
jedyne co w ten sposób nastąpi, to harmonizacja ich 
orzecznictw i współpracy. [  ]

Korzystałam z następujących źródeł:

-  Patrick Auvret, “L’adhésion de l’Union à la Conven-
tion européenne des droits de l’homme”, Les droits fon-
damentaux dans l’Union européenne. Dans le sillage 
de la Constitution européenne., sous la direction de 
Joel Rideau, Bruylant, 2009;

- Jean- Claude Gautron, Droit européen, Dalloz, 2009;
-  Guy Issac, Marc Blanquet, Droit général de l’Union eu-
ropéenne, Sirey, 2008;

-  Eric Meisse, “CJCE et Cour EDH: entente cordiale ou 
paix armée?”, Europe, 2002.

Na zaproszenie Zarządu Oddziału 
Zrzeszenia Prawników Polskich, pod 
koniec marca br. przebywał w Szcze-
cinie przewodniczący Krajowej Rady 
Prokuratury Edward Zalewski. W sie-
dzibie Prokuratury Okręgowej spotkał 
się z przedstawicielami szczecińskich 
środowisk prawniczych. 

Na wstępie swego wystąpienia przewodniczą-
cy przypomniał, że ponad dwa lata temu weszła w 
życie ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmia-
nie ustawy o prokuraturze. Ustawa ta wprowa-
dziła fundamentalne zmiany w funkcjonowaniu 
polskiej prokuratury. Rozdzieliła funkcje Proku-
ratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, 
wprowadziła kadencyjne okresy pełnienia naj-
wyższych funkcji w prokuraturze, na nowo okre-
śliła ramy prokuratorskiej niezależności, usta-
nowiła Krajową Radę Prokuratury. Aktualnie 
dominuje pogląd, iż najistotniejszym elementem 
dalszego reformowania prokuratury jest jej kon-
stytucjonalizacja i nadanie autonomii budżeto-
wej. Najpierw należy określić model prokuratury 
tak, aby spełniał on europejskie oczekiwania i sta-
nowił argument za umieszczeniem prokuratury 
w Konstytucji RP. W dyskusji na temat modelu  
za najważniejszy element – uważa przewodniczą-
cy KRP Edward Zalewski – kwestię wzajemnych 
relacji dwóch podstawowych założeń funkcjo-
nowania prokuratury: niezależność prokuratora  
i hierarchiczną strukturę organizacyjną. Wszyst-
kie rozwiązania dotyczące funkcjonowania pro-
kuratury, muszą najpierw rozstrzygnąć problem 
prokuratorskiej niezależności wobec służbowego 
podporządkowania i odpowiedzieć na pytanie, 

od
 le

w
ej

: P
rz

ew
od

n
ic

zą
cy

 K
ra

jo
w

ej
  

R
ad

y 
P

ro
ku

ra
tu

ry
 E

dw
ar

d 
Z

al
ew

sk
i, 

 
W

ic
ep

re
ze

s 
Z

PP
 R

ys
za

rd
 R

óż
yc

ki



Model prokuratury w demokratycznym  
państwie prawnym�

27

czy istotą funkcjonowania prokuratury jest niezależny 
prokurator, czy ta niezależność może godzić w spraw-
ne, zgodne z prawem funkcjonowanie całej struktury, a 
jeżeli tak, to jakim ograniczeniom niezależność powin-
na podlegać. Art. 8 w treści określającej niezależność 
prokuratorów pojawił się w ustawie o prokuraturze 
od dnia 27 marca 1991 r. i stanowił, iż prokurator przy 
wykonywaniu czynności określonych w ustawach jest 
niezależny, przy czym granice tej niezależności zosta-
ły określone obowiązkiem wykonywania zarządzeń, 
wytycznych i poleceń przełożonego. Bardzo istotna 
zmiana granic prokuratorskiej niezależności nastąpi-
ła z dniem 31 marca 2010 r. Wprowadzono zakaz wy-
dawania przez przełożonego prokuratora zarządzeń, 
wytycznych i poleceń dotyczących treści czynności 
procesowej, a zarządzenia i wytyczne dotyczące kon-
kretnie oznaczonej sprawy oraz polecenia włącza się 
do akt sprawy. Natomiast zmieniony przepis art. 8a 
ustawy o prokuraturze stanowił, iż tylko bezpośredni 
przełożony, a nie w ogóle przełożony jest uprawniony 
do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podległe-
go, oczywiście w formie pisemnej. 

Jaki model prokuratury zrealizuje postulat trans-
parentnego rozgraniczenia władzy, odpowiedzialno-
ści i kompetencji w hierarchicznej strukturze z real-
nie niezależnym prokuratorem? 

Pierwszy z nich to model z silnym niezależnym 
Prokuratorem Generalnym, sprawującym jednooso-
bowe kierownictwo, dobierającym sobie współpra-
cowników na odpowiednie stanowiska, awansujący 
podwładnych na kolejne stopnie, wyznaczający zada-
nia i kierunki działań – powiedział przewodniczący 
KRP Edward Zalewski. W takim modelu nie ma miej-
sca dla Krajowej Rady Prokuratury, kadencyjnych 
okresów sprawowania funkcji i konkursów na stano-
wiska prokuratorskie.

W żadnej mierze do warunków Rady Konsultacyj-
nej Europejskich Sędziów i Prokuratorów nie pasuje 
model drugi, który w naszym kraju funkcjonował do 
30 marca 2009 r. powrót do funkcji Ministra Spra-
wiedliwości – Prokuratora Generalnego, likwidacja 
Prokuratury Generalnej i stworzenie najwyższego 
szczebla prokuratury w strukturach ministerstwa 
sprawiedliwości nie jest tym kierunkiem, w którym 
powinna podążać reforma prokuratury. 

Pozostaje model trzeci, potocznie określany mode-
lem „prokuratury sądowej”. Otóż istotą tego rozwią-
zania byłaby zmiana funkcji prokuratury z organu 
prowadzącego i nadzorującego postępowanie przygo-

towawcze na organ oskarżający przed sądami. Oczywi-
ście szczegółowe rozwiązania mogłyby w jakiejś części 
przypisać prokuratorom zadania sędziego śledczego, 
ale głównym celem byłoby oderwanie prokuratury od 
postępowania przygotowawczego, a skupienie jej za-
dań na postępowaniu sądowym. Konsekwencją takiego 
rozwiązania byłaby zarówno zmiana nazwy na „proku-
raturę sądu”, jak i zerwania hierarchicznego powiąza-
nia pomiędzy prokuratorami poszczególnych szczebli. 
W takim modelu zachowana zostałaby niezależność 
szeregowego prokuratora i elementy wewnętrznego 
nadzoru służbowego. Zniknąłby zwierzchni nadzór 
służbowy i pojęcie przełożonego. Oczywiście prokura-
tura zyskując status organu sądowego stałaby się abso-
lutnie niezależna od innych organów państwa. Proku-
ratorzy przejmowaliby odpowiedzialność za sprawę w 
momencie decyzji o skierowaniu aktu oskarżenia. Ich 
nadzór nad postępowaniem przygotowawczym byłby 
tylko merytoryczny (zbliżony do aktualnego nadzoru 
sądowego nad postępowaniem przygotowawczym), co 
uwolniłoby decyzje prokuratorskie od presji statystyki. 

Konsekwencją tych rozwiązań byłaby także znacz-
nie ograniczona do absolutnie niezbędnych kategoria 
spraw, w których prokurator prowadziłby śledztwa 
własne. Sprawy takie prowadzone by były na szczeblu 
prokuratury sądu rejonowego i kręgowego, natomiast 
prokuratura sądu apelacyjnego koncentrowałaby się 
na obsłudze tego sądu i działalności wizytacyjno – lu-
stracyjnej. Strukturę organizacyjną prokuratury moż-
na by było „wtopić” w strukturę organizacyjną sądów. 
Szefem prokuratury danego sądu byłby prokurator w 
randze wiceprezesa sądu. Oczywiście można również 
rozważać warianty zupełnie niezależnej od sądowej 
struktury prokuratury.

Z zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczy-
li prezes Sądu Apelacyjnego Ryszard Iwaszkiewicz, 
prezes Sądu Okręgowego Halina Zarzeczna, prezes 
Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego Henryk 
Sobociński, Prokurator Apelacyjny Józef Skoczeń, 
Prokurator Okręgowy Dariusz Wiśniewski, Z-ca Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jan Pytka. W 
ożywionej dyskusji głos zabierali m.in. prok. Józef 
Skoczeń, insp. Jan Pytka, dr Stanisław Baniak, prok. 
Jerzy Kniaś, adw. Robert Gierszewski. [  ]

Ryszard Różycki, Wiceprezes Zarządu 
Oddziału ZPP w Szczecinie
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Zapis windykacyjny – nowe rozwiązanie 
w polskim prawie spadkowym – część 3 
(ostatnia).

Poprzednie artykuły miały na celu ogólne przybli-
żenie tytułowej instytucji prawnej. Pokrótce przedsta-
wiono podstawowe funkcje oraz zakres przedmiotowy 
i podmiotowy zapisu windykacyjnego.

Zgodnie z zapowiedzią, w trzeciej ostatniej już czę-
ści opisane zostaną sposoby potwierdzenia zapisu win-
dykacyjnego przewidziane w polskim prawie spadko-
wym. Zapisobiorca windykacyjny uprawniony jest do 
żądania stwierdzenia nabycia spadku albo przez sąd 
albo u notariusza. Mające już ugruntowany status są-
dowe stwierdzenie nabycia spadku zostało „przystoso-
wane” do nowej instytucji, m.in. poprzez zmianę tytułu 
rozdziału 8 Działu IV Księgi Drugiej Kodeksu postępo-
wania cywilnego. W postanowieniu o stwierdzeniu na-
bycia spadku sąd obligatoryjnie wymienia wszystkich 
spadkobierców nabywających spadek oraz przypadają-
cą im wysokość udziałów. Wprowadzono wyłom w nie-
dopuszczalnych dotychczas postanowieniach odnoszą-
cych się tylko względem części majątku spadkowego 
albo w stosunku do niektórych spadkobierców (postan. 
SN z dnia 23 czerwca 1967 r. III CR 104/67) poprzez 
dodanie § 3 w art. 677 k.p.c.. Przepis ten umożliwia 
wydanie postanowienia częściowego odnośnie stwier-
dzenia nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego. 
Zapisobiorca nie musi zatem czekać do prawomocnego 
rozstrzygnięcia w przedmiocie całości masy spadkowej. 
W § 2 ww. artykułu sprecyzowano treść wydawanego 
postanowienia sądu, mianowicie winno ono wskazy-
wać osobę, na rzecz której uczyniono zapis windyka-
cyjny, a także jego przedmiot. Kolejną zmianą w k.p.c. 
jest dodanie § 4 w art. 679. Paragraf ten wprowadza 
odpowiednie stosowanie owego przepisu odnośnie za-
rejestrowanego już aktu poświadczenia dziedziczenia 
oraz stwierdzenia nabycia przedmiotu zapisu windy-
kacyjnego. Dopuszczalna jest zatem zmiana lub uchy-
lenie stwierdzenia nabycia spadku, gdy zachodzą prze-
widziane prawem przesłanki. Sąd rozpoznając sprawę 

spadkową w trybie powyższego artykułu nie może ba-
dać ważności testamentu, gdy wcześniej powództwo 
o ustalenie jego nieważności zostało prawomocnie od-
dalone. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której 
zainteresowana osoba nie była stroną postępowania 
o ustalenie nieważności testamentu. 

Powracając do art. 679 § 4 k.p.c. wypada wspomnieć 
o cieszącej się coraz większą popularnością alternatywie, 
dla nierzadko długotrwałego postępowania sądowego, 
jaką jest notarialne poświadczenie dziedziczenia. Wy-
raźną cechą odróżniającą je od powyżej przedstawionej 
drogi sądowej, jest zgodne żądanie osób wchodzących 
w skład kręgu spadkobierców, tak ustawowych jak i te-
stamentowych. Jakiekolwiek spory dotyczące ważności 
testamentu, jak już wyżej wspomniano, wymagają roz-
strzygnięcia na drodze sądowej. Wracając jednak do sa-
mego aktu poświadczenia dziedziczenia, notariusz przed 
jego sporządzeniem i zarejestrowaniem spisuje protokół 
dziedziczenia, w którym zawarte są oświadczenia osób 
mogących wchodzić w rachubę jako spadkobiercy. Owe 
oświadczenia dotyczą kwestii wymienionych w art. 95b 
i art. 95c prawa o notariacie. Zgodnie zaś z art. 95d tej 
ustawy notariusz dokonuje otwarcia i ogłoszenia testa-
mentu, a zatem i testamentu zawierającego zapis win-
dykacyjny. Ustawodawca tutaj również przewidział 
możliwość odpowiedniego uzupełnienia przez rejenta 
aktu poświadczenia dziedziczenia w myśl treści art. 95 
l pr. o not., który stanowi, że jeżeli w akcie poświadcze-
nia dziedziczenia nie wskazano spadkobierców dziedzi-
czących gospodarstwo rolne lub osób, na których rzecz 
spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, notariusz 
sporządzi w tym przedmiocie akt uzupełniający, stosując 
odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

Jeżeli Szanowny Czytelniku chciałbyś pogłębić jesz-
cze wiedzę z zakresu zapisu windykacyjnego polecam 
artykuł Romualda Szytka, jaki ukazał się w Łódzkim 
Biuletynie Notarialnym numer 15 z września 2011 roku 
(rok 10), a także publikację Edwarda Gniewka zawartą 
w tegorocznym styczniowym Rejencie numer 1 (249) 
(rok 22). [  ]

Anna Pałgan, aplikantka notarialna

Turniej tenisowy adwokatów i aplikantów 
adwokackich - Barlinek 2012 tuż tuż…

Z przyjemnością informuję, iż w weekend czerw-
cowy (od 15-17 czerwca br.) odbędą się w Barlinku 
rozgrywki tenisowe adwokatów i aplikantów adwoka-
ckich. Przewidziane są turnieje na kilku poziomach 
zaawansowania. Na miejsce noclegowe, tak jak w ze-
szłym roku, proponowany jest pensjonat „Pod sosna-
mi”. Jego położenie nad samym jeziorem przy plaży 
wraz z możliwością wypożyczenia rowerów wodnych 
zachwyciło wszystkich uczestników zeszłorocznych 
rozgrywek. Więcej informacji znajdziecie na stronie 
internetowej: www.podsosnami.com.pl. 

Ważne! Zaproszenie jest kierowane również dla 
osób nie grających w tenisa, ale gotowych dopingo-
wać uczestników sportowych zmagań gorącymi bra-
wami. 

Wszystkich chętnych proszę o kontakt mailowy: 
magdalenapomianowska@gmail.com bądź telefoniczny:  
883 945 060.

Magdalena Pomianowska, aplikantka adwokacka
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Magdalena Pomianowska, In Gremio: Twoja najcie-
kawsza wyprawa?

Marek Jaroszewicz: Najmocniej w pamięci zapisują 
się zazwyczaj te wyjazdy, które stanowią pewną no-
wość w stosunku do poprzednich. Nie inaczej jest w 
moim przypadku – najchętniej wracam wspomnie-
niami do wyprawy w góry Maroka. Był to pierwszy 
organizowany przeze mnie całkowicie samodzielnie 
wyjazd w wysokie góry położone poza Europą, do-
datkowo udało się wtedy zadebiutować na wysokości 
powyżej 4.000 m n.p.m. wchodząc na kilka przekra-
czających tę wysokość szczytów, m.in. na słynny Jebel 
Toubkal. Panorama Atlasu to widok, którego się nie 
zapomina, choćby ze względu na jej odmienność od 
typowego krajobrazu górskiego w Europie. Poza góra-
mi zobaczyliśmy wówczas także sporą część pozosta-
łych atrakcji Maroka, odwiedzając m.in. Marakesz, 
Essaouirę, Casablankę, Fez, Meknes i Chefchaouen. 

Do ciekawszych wyjazdów zaliczyłbym też zeszło-
roczną wyprawę do wschodniej Turcji, gdzie gwoź-
dziem programu był oczywiście Ararat. Ostatecznie 
ta wycieczka pozostawiła jednak po sobie pewien nie-
dosyt, ponieważ przed szczytem Araratu musieliśmy 
się wycofać i w konsekwencji poprzestać na zdobyciu 
kilku mniejszych gór. 

M.P.: Zdobywasz góry samotnie czy  w grupie?

M.J.: W grupie zawsze raźniej! Ważne tylko, by była 
to grupa niewielka oraz, dodatkowo, składająca się 
z osób mających do siebie nawzajem zaufanie. Wte-
dy obranie sobie wspólnego celu, odpowiadającemu 
oczekiwaniom wszystkich uczestników nie stanowi 
żadnego problemu. 

M.P.: Jak długo i w jaki sposób przygotowujesz się do 
każdej wyprawy?

M.J.: Wszystko zależy od konkretnego wyjazdu – im 
trudniejszych warunków się spodziewam, im na dłu-
żej czy dalej wyjeżdżam, tym więcej czasu poświę-
cam na przygotowania. Jeśli w grę wchodzi trekking 

po wyższych partiach gór, konieczne 
jest popracowanie nad kondycją, bo nie 
da się niestety zajść zbyt wysoko, wsta-
jąc od biurka. W każdym jednak przy-
padku pierwszym etapem jest zbieranie 
informacji – poszukiwanie dostępnych 
map i przewodników, wskazówek na 
forach podróżniczych, podpytywanie 
osób, które były kiedyś w danych okoli-
cach. Do wszystkich takich wstępnych 
ustaleń staram się jednak za bardzo nie 
przywiązywać, bo i tak rzeczywistość 
po dotarciu na miejsce praktycznie 
zawsze zaskakuje i weryfikuje nawet 
oględne plany. Etap przygotowań uwa-
żam też za niepowtarzalną szansę, aby dowiedzieć 
się jak najwięcej o regionie, w który wyjeżdżam, jego 
historii, kulturze i geografii, mówiąc oględnie – jest to 
doskonała okazja, by „poznać klimat” danego miejsca. 
Dla przykładu, wybierając się na Ararat, starałem się 
odszukać możliwie wiele różnego rodzaju źródeł do-
tyczących Kurdów, konfliktów Turcji z Armenią oraz 
poszukiwań arki Noego – dotarłem tym sposobem 
zarówno do książek Orhana Pamuka, reportaży ho-
lenderskiego dziennikarza Franka Westermanna, jak 
też sensacyjnych publikacji poszukiwaczy arki, będą-
cych kolegami po fachu Ericha von Daenikena. Dopie-
ro wszystkie te, tak różne spojrzenia, złożyły się na 
wielobarwny obraz turecko-armeńskiego pogranicza.

M.P.: Najbliższe plany na kolejną wyprawę?

M.J.: Planów na najbliższy czas niestety brak – wszyst-
kiemu winien zbliżający się termin egzaminu końco-
wego, liczę jednak na to, że już od następnego sezonu 
uda mi się wrócić na górskie szlaki. Wymarzonym 
kierunkiem podróży od dawna jest dla mnie Ameryka 
Południowa, ale to pomysł do realizacji raczej w dal-
szej perspektywie. Wiele ciekawych gór, co ważne - 
dostępnych nie tylko dla wyczynowych wspinaczy, 
ale także dla przeciętnych miłośników turystyki gór-
skiej, jak ja, można też znaleźć bliżej Polski – choćby 
w Alpach czy na Kaukazie. [  ]

z aplikantem adwokackim Markiem Jaroszewiczem rozmawia Magdalena Pomianowska

Mam w sobie pasję zdobywania gór

Aplikanci z pasją

Pierwsze Ogólnopolskie Konfrontacje  
Aplikantów Adwokackich

W dniach od 9 do 11 marca br. w Augustowie odbyły 
się Pierwsze Ogólnopolskie Konfrontacje Aplikantów 
Adwokackich - spotkanie organizowane przez Prze-
wodniczącą Komisji Kształcenia Aplikantów Adwo-
kackich adw. Agnieszkę Zemke-Górecką. Szczecińską 

Izbę Adwokacką reprezentowali aplikanci: Magdalena 
Pomianowska, Maria Olejnik, Przemysław Przytuła, 
Magdalena Muranowicz i Magdalena Wróblewska.

W trakcie spotkania uczestnicy zgłaszali różne po-
stulaty, m.in. utworzenia ogólnopolskiego samorządu 
aplikantów adwokackich. Przyszłość pokaże, czy propo-
zycje aplikantów staną się podstawą dalszych działań.

Magdalena Pomianowska, aplikantka adwokacka
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Przemiłe spotkanie z nestorami szczecińskiej pa-
lestry 10 lutego 2012 roku, na które zaproszony był 
też mój ojciec Krzysztof Marski, obecnie emerytowa-
ny adwokat, przywołało wiele wspomnień i refleksji. 
Owocem tychże przemyśleń oraz zachęty ze strony 
pani aplikant adwokackiej Magdaleny Pomianowskiej 
- współprowadzącej spotkanie wraz z Dziekanem Mar-
kiem Mikołajczykiem - jest ten tekst. Może zachęci to 
do pisania innych przedstawicieli „pokoleń szcze-
cińskiej adwokatury” i zapoczątkuje cykl? Podczas 
tamtego wieczoru ojciec wspominał głównie swoje 
dziecięce wrażenia z choinki dla dzieci adwokackich 
w trudnych dla adwokatury latach pięćdziesiątych, 
o których z „dorosłej” perspektywy mówili między 
innymi mecenas Jerzy Chmura, mecenas Tadeusz Na-
wrot oraz prowadzący mecenas Marek Mikołajczyk. 
I tu od razu myśl, że dobrze, iż tradycja świątecznych 
zabaw dla dzieci odżyła i że kolejne piękne zdjęcia 
z tych kinderbali zapełniają albumiki mojej córki. To 
ojcowskie wspomnienie z dzieciństwa sprawiło, że 
pan dziekan Mikołajczyk przywołał postać mojego 
dziadka Teodora Marskiego. To za jego sprawą mój 
tata bywał jako dziecko na tych choinkach. Dziadek 
był wówczas adwokatem i był nim jeszcze przez dłu-
gie lata (w kadencji 1964-1967 pełnił funkcję członka 
Rady Adwokackiej), choć nie było to jego pierwsze i je-
dyne prawnicze zajęcie. Urodzony w 1900 roku w Ja-
śle Teodor Matz (to nazwisko widniało jeszcze na jego 
legitymacji chłopięcego kółka sportowego z 1910 r., 
a nazwisko Marski rodzina przyjęła podobno w latach 
dwudziestych) ukończył prawo na Uniwersytecie Ja-
giellońskim i przed II Wojną Światową pracował jako 
prokurator między innymi w Bydgoszczy i Poznaniu. 
Tam zastała go okupacja. Mój ojciec Krzysztof Marski 
urodził się w 1943 roku w Jędrzejowie (o czym rów-
nież wspomniano na spotkaniu), gdzie dziadek do 
końca wojny pracował jako adwokat. Rodzina wróciła 
do Poznania, Teodor Marski znów był prokuratorem 
i w 1949 roku przeniósł się do Szczecina jako Prokura-
tor Apelacyjny nowopowstałej Prokuratury Apelacyj-
nej w Szczecinie, by w 1950 roku zostać Wiceproku-
ratorem Prokuratury Wojewódzkiej, Naczelnikiem III 
Wydziału Sądowego. W roku 1950 wykładał też nauki 
o istocie i organizacji wymiaru sprawiedliwości w 
szczecińskiej Szkole Prawniczej Ministerstwa Spra-
wiedliwości. W pracy dra Jana Macholaka „Wymiar 
sprawiedliwości, bezpieczeństwo i porządek publicz-

ny” w: „Dzieje Szczecina, tom IV 1945-1990; Szcze-
cin 1998” znalazłam wzmiankę, że dziadek został 
z prokuratury zwolniony „z przyczyn politycznych”. 
Zdanie sprawozdawcy z KW PZPR Dybusa Mariana 
(pisownia oryginalna) z 5 grudnia 1952 r. -sygnatura 
559/VII/Sz, k.3- brzmiało dokładnie z powodu zastrze-
żeń politycznych zwolniono prokuratora Marskiego, 
Szymańskiego i innych. Będąc na praktyce w proku-
raturze podczas aplikacji adwokackiej dotarłam do 
archiwalnych dokumentów, z których między innymi 
wynika, że dziadek wykorzystał 6 miesięczny urlop 
zdrowotny i zwrócił się z prośbą o przeniesienie go 
w stan spoczynku w 1952 roku. W stanie spoczynku 
nie pozostał długo, bo przez dziesięciolecia wykony-
wał zawód adwokata. Zmarł w 1982 roku, więc nie 
pamiętam go zbyt dobrze. Nagrywaliśmy jego wspo-
mnienia (choć nie zapamiętałam akurat tych zawodo-
wych) z tatą i bratem na magnetofon kasetowy typu 
Kasprzak. I taśmy te nie okazały się zbyt trwałe.

Starszy brat mojego ojca Jerzy Marski ukończył 
aplikację adwokacką w Szczecinie i pracował jako ad-
wokat najpierw w Łobzie i Stargardzie Szczecińskim 
(obowiązywał przecież tzw. plan rozmieszczenia). 
Przez trzy kadencje - w latach 1979-1989 - był wice-
dziekanem szczecińskiej Rady. Co rusz ktoś wspomi-
na jego udział jako obrońcy w słynnym „procesie 
bydgoskim”. Miłe wzmianki o nim słyszałam też od 
jego byłych aplikantów, a konkretnie aplikantek. Na 
początku lat dziewięćdziesiątych przeszedł do nota-
riatu i stamtąd odszedł na emeryturę. Mój ojciec, jak 
jego brat, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwer-
sytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, na-
tomiast, o czym krótko wspomniał na owym spotka-
niu, po ukończeniu aplikacji arbitrażowej pracował 
przez długie lata jako radca prawny, między innymi 
w przedsiębiorstwach o tak egzotycznych nazwach 
jak Zjednoczenie Gospodarki Rybnej. Pamiętam jego 
służbowy wyjazd na trzy miesiące do RPA, chyba w 
1980 roku. Do adwokatury wstąpił późno, w 1988 roku 
i pracę w tym zawodzie zaczynał od Chojny, by po 
kilku latach przenieść się do Szczecina. Ja, urodzona 
w Szczecinie, tu ukończyłam II Liceum Ogólnokształ-
cące imienia Mieszka I podobnie jak ojciec i stryj (bo 
nadal używamy w rodzinie tego nieco zapomnianego 
określenia), studiowałam na Uniwersytecie Szczeciń-
skim, aplikację odbyłam w Szczecinie i tu od 2001 
roku wpisana jestem na listę adwokatów. [  ]

|  Marta Marska-Błahy, adwokatka

Pokolenia szczecińskiej palestry
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Kto? No, piszący te słowa udzielał. Wszyscy, którzy 
kończyli prawo w Poznaniu bezbłędnie skojarzą tytuł 
z podręcznikiem Zygmunta Ziembińskiego „Logika 
praktyczna”. Tam też znalazły się inne pytania, o kolej-
ne człony zdania: „Piotr pobił Jana kijem na rynku w 
Lesznie”. Ile członów zdania, tyle można zadać pytań 
- czym pobił Piotr Jana na rynku w Lesznie? I tak dalej.

Otóż jako radca prawny kilka razy udzielałem porad 
na rynku w Lipianach. Jest to próba opisania wycin-
ka losów radcowskich, a „In Gremio” nas wszystkich 
wszak programowo przygarnia.

A było to tak, początkowo miałem tylko pół etatu w 
Szczecinie w niewdzięcznej budowlance i trzeba było 
szukać dalszych zatrudnień. Oficjalnie wolno było mieć 
półtora etatu. Dzięki przyjacielowi przyjęto mnie na pół 
etatu w powiatowym urzędzie w Pyrzycach i trochę 
przez powiązania powiatu z gminami ćwiartkę (etatu) 
dostałem w Lipianach. Pod Choszcznem miałem pege-
er, a raczej grand pegeer, bo był to kombinat pegeerów. 
Siedziby tych zatrudnień tworzyły nieregularny wielo-
bok. Uważniejszy czytelnik zauważy za duży wymiar 
etatów, ale nie tropiono tego wówczas zbyt gorliwie. 
Obsługa tej firmy nie wymagała wielu przejazdów ani 
starań, i dyrektor tego przedsiębiorstwa, a ściślej zastęp-
ca nie oczekiwał wielu kontaktów z radcą. Ów pan miał 
taką właściwość, że przesiadywał popołudniami na ła-
weczce w centrum miasteczka na ryneczku, przy przy-
stanku autobusowym, jak i miejscu gdzie auta opusz-
czali autostopowicze. Zaraz przy zabytkowej rzeźbie 
piwoszy. Teraz już nie wiem, jakie były przyczyny wra-
cania z Choszczna przez Lipiany, i to popołudniami, ale 
zdarzało się. Mój pryncypał w Lipianach jakby czekał 
na takie urozmaicenie sjesty. Bezbłędnie mnie zauwa-
żał przemieszczającego się przez ryneczek. Wtedy to 
trudno było uniknąć rozmowy z poczciwym zastępcą 
i nie wdać się w rozmowę o aktualnych sprawach firmy. 
Były też rozważania prawne, tak więc udzielałem porad 
na rynku w Lipianach.

Mój dyrektor świadomie lub nieświadomie podtrzy-
mywał tradycję Lipian co do świadczenia usług praw-
nych na dworze, dziś można rzec outdorowych. Prze-
kazywane jest bowiem podanie o pewnym radcy z lat 
50-tych ubiegłego wieku. Radca ten miał posługiwać się 
trąbką, a wtedy na rynku i w uliczkach Lipian otwierały 
się okna firm i instytucji, zaś radca do tych okien przy-
stępował. Wersja życzliwa głosi o podchodzeniu w celu 
właśnie udzielania porad prawnych, a uszczypliwa o 
odbieraniu gotówki. Etatowości wówczas nie przestrze-
gano, zresztą zapewne firmy były drobne i po to wymy-
ślono zlecenie. Obie wersje wydają się możliwe, choć 
sensowna wydaje się wersja pośrednia - porady mogą 
być krótkie, a akurat przychodzi czas wypłaty. 

Sam, jako wędrowny radca z lat 70-tych – siedząc po 
południu pod demobilizującą rzeźbą, ściśle płaskorzeź-

bą pijących mieszczan - już nie mogłem marzyć o od-
biorze gotówki. 

Z naszych miast czy miasteczek nie tylko Lipiany 
mają jurydyczne podanie. W Choszcznie umiejscawia 
się sceny pochodu trzech postaci w togach, a niektóre 
osoby klękały sądząc, iż to grupa duchownych z wia-
tykiem. Przypisuje się to postanowieniu pewnego sę-
dziego po szkole prawniczej o odbyciu wizji lokalnej. 
To miał być ten sam sędzia, który wymierzył bardzo wy-
soki wymiar pozbawienia wolności za zbezczeszczenie 
akordeonu. Lubił muzykę i uważał, że należy się szacu-
nek instrumentom muzycznym. 

Po przejeździe przez Lipiany jedynym sensownym 
kierunkiem jazdy były Pyrzyce. W tamtą stronę, gdy nie 
było autobusu, przydatny był autostop. Pyrzyce są i były 
większe. Nie było pogwarek na rynku, miejsce to było 
pustawe, a zaraz obok znajduje się siedziba powiatu. 
Sami zaś włodarze miasta na pogwarki nie wychodzili. 

Przez nasączenie skorupki w młodości także bardzo 
wczesnej, autostop ciągle mnie pociągał. W owym cza-
sie w Pyrzycach bardzo popularne było chodzenie „za 
tory” i tam szukanie okazji w stronę Szczecina. Niekie-
dy autobusy od strony Gorzowa miały zatory lub chęt-
nych na nie było wyraźnie za dużo. Sam też podcho-
dziłem „za tory” i zwykle szybko się było w Szczecinie. 
Miło wspominam te autostopowe powroty do domu, 
dziś powiemy starą „trójką” i to gdy nie było obwodnicy 
Starego Czarnowa .Jakież miałem poczucie mieszkania 
w metropolii, gdy warszawski kierowca ciężarówki mi-
jając napis Szczecin, a przy nim jest tablica „Centrum 
20 km”, stwierdził, że tak to chyba nawet w Warszawie 
nie ma. Imieniny Stanisława są w początkach maja i 
piękny wydał mi się świat z wysokiej szoferki tira gdy 
wracałem po świętowaniu imienin Stanisława. Tego 
Stanisława, co to radcowanie w Pyrzycach mi umożli-
wił.

Gdy zostałem adwokatem i to - na początku - z siedzi-
bą w Chojnie, gdzie nie było sądu, nadal były sytuacje, 
by skorzystać z autostopu. No, ale adwokatowi to może 
nie wypada i podciągną pod jakiś przepis etyki zawo-
du. Pewnego razu dążyłem do Gryfina. Jazda miejskimi 
autobusami skończyła się za Podjuchami, tego bezpo-
średniego autobusu coś nie było. To trzeba spróbować 
autostopem. Długo, długo nikt się nie chciał zatrzymać, 
wreszcie zatrzymało się osobowe auto, a w nim me-
cenas Jerzy Chmura. Pewnie mu się żal mnie zrobiło, 
a i też może myślał o godności zawodu… 

Chciałem sprawdzić w podręczniku Zygmunta 
Ziembińskiego stronę, gdzie to Piotr pobił kijem Jana 
na rynku w Lesznie. W internetowym wydaniu pod-
ręcznika nie znalazłem. W czytelni na prawie przewer-
towałem wydanie z 1984 r. - też nie ma. Może ktoś ma 
wydanie z pobitym Janem i wybawi mnie z obaw o mi-
tomanię emeryta? [  ]

|  Krzysztof Marski, wieloletni adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej 

Kto udzielał porad prawnych na rynku w Lipianach
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Czy dwudziestokilkuletni chłopak, student niewiel-
kiej szczecińskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej mógł 
swoim zachowaniem obniżyć „zwartość bojową” pol-
skiej armii? Otóż okazuje się, że w połowie lat osiem-
dziesiątych było to możliwe. Według wyroku Wojsko-
wego Sądu Garnizonowego w Szczecinie z 18 grudnia 
1984 r. miał tego dokonać niejaki Marek Adamkiewicz 
– wówczas już niemal absolwent studiów matematycz-
nych na wspomnianej uczelni, powołany we wrześniu 
tego samego roku do odbycia zasadniczej służby woj-
skowej w Szkole Podchorążych Rezerwy w Centrum 
Szkolenia Specjalistów Wojsk Obrony Przeciwlotniczej 
Kraju w Bemowie Piskim. 

Adamkiewicz urodził się 21 listopada 1957 r. w Szcze-
cinie. Po ukończeniu tutejszego I Liceum Ogólnokształ-
cącego, jako wyróżniający się wynikami w nauce uczeń 
otrzymał możliwość wyboru indeksu na dowolną uczel-
nię w Polsce. Jego wybór padł na Uniwersytet Wrocław-
ski, gdzie 1976 r. rozpoczął studia na kierunku fizyka. 
To we Wrocławiu po raz pierwszy zdecydował się na 
sprzeciw wobec rzeczywistości społeczno-politycznej 
PRL. Wstrząśnięty informacją o śmierci 7 maja 1977 r. 
w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach studenta 
filologii polskiej i filozofii, współpracownika opozycyj-
nego Komitetu Obrony Robotników, Stanisława Pyja-
sa, w grudniu tego samego roku znalazł się w gronie 
założycieli wrocławskiego Studenckiego Komitetu So-
lidarności (wcześniej podobne komitety powołano w 
Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Poznaniu, zaś w maju 
1978 r. powstał komitet w Szczecinie), którzy poddali 
krytyce rolę odgrywaną w środowisku studenckim 
przez związany z PZPR Socjalistyczny Związek Stu-
dentów Polskich oraz zapowiadali działania na rzecz 
stworzenia niezależnego ruchu studenckiego. 

Jawne wystąpienie przeciwko władzy, jakim było 
podpisanie deklaracji założycielskiej, następnie zaś zo-
stanie jednym z rzeczników SKS-u ściągnęło na Adam-
kiewicza pierwsze represje. Podobnie jak inni działacze 
komitetu był zatrzymywany, wzywany na przesłucha-

nia, ostentacyjnie śledzony przez funkcjonariuszy SB. 
Wkrótce został także wyrzucony ze studiów. W kwiet-
niu 1978 r. wraz z jednym z kolegów prowadził na te-
renie wrocławskiej Akademii Ekonomicznej tzw. akcję 
stolikową, polegającą na rozstawieniu na uczelnianej 
stołówce małego, przenośnego stolika, na którym pre-
zentowano różnego rodzaju materiały drugiego obiegu. 
Podczas akcji interwencję podjęło dwóch pracowników 
AE, którzy skonfiskowali młodym opozycjonistom ich 
materiały. Następnego dnia ci pojawili się z żądaniem 
ich zwrotu u prorektora uczelni, który oczywiście mate-
riałów nie zwrócił, a o zachowaniu nieproszonych gości 
– jego zdaniem „agresywnym i podważającym godność 
studenta PRL” – nie omieszkał poinformować rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego. To właśnie powyższa 
skarga stała się pretekstem do skreślenia Adamkiewi-
cza z listy studentów. 

Młodemu adeptowi fizyki nie pomógł przy tym incy-
dent, który miał miejsce kilka tygodni później, jeszcze 
przed ostateczną decyzją o jego relegowaniu z uczelni. 
Będąc pod wpływem alkoholu wdał się on w awantu-
rę z pracownikami Służby Ochrony Kolei na dworcu 
PKP we Wrocławiu. Na miejsce zajścia wezwani zostali 
milicjanci, którzy na dworcowym komisariacie pobili 
zatrzymanego, postawionego następnie przed sądem 
i skazanego za obrazę funkcjonariuszy MO i SOK (przy 
działaniu „z pobudek chuligańskich”) na 540 godzin 
prac społecznych.

Swoją karę Adamkiewicz odpracowywał już 
w Szczecinie, do którego wrócił po nieudanej próbie 
rozpoczęcia studiów na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. Mimo że początkowo otrzymał zgodę na 
podejście tam do egzaminów wstępnych, w ostatniej 
chwili, przed wejściem na salę egzaminacyjną, został 
poinformowany, że jednak nie będzie to możliwe. Nie 
mógł także zostać przyjęty na Politechnikę Szczeciń-
ską, gdzie próbował dostać się po ukończeniu w 1980 r. 
z wyróżnieniem studium policealnego w Szczecinie. Je-
den z pracowników uczelni, który miał następnie egza-

O studencie, który obniżył  
„zwartość bojową” Wojska Polskiego

| Michał Siedziako, OBEP IPN Szczecin
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minować Adamkiewicza, po wezwaniu na rozmowę do 
prorektora, usłyszał od niego: „Drogi kolego, chłopiec 
ten udziela się w Studenckim Komitecie Solidarności 
i nie możemy pozwolić, by wciągał tam naszą młodzież. 
Powstrzymamy go na egzaminie wstępnym z angiel-
skiego. Egzamin jutro, a pan będzie członkiem komisji 
egzaminacyjnej, dołączy jeszcze dwóch naszych. Za-
stosujcie tylko najwyższe kryterium ocen. To jest pole-
cenie służbowo-partyjne”. Wynik egzaminu był zatem 
z góry przesądzony. Trudno przy tym przypuszczać, 
żeby z inicjatywą przecięcia Adamkiewiczowi drogi do 
ponownego rozpoczęcia studiów wyszedł sam, nawet 
partyjny, prorektor. Były już rzecznik wrocławskiego 
SKS-u wciąż pozostawał w zainteresowaniu komuni-
stycznego aparatu represji.

Droga na uczelnię stanęła przed Adamkiewiczem 
ponownie otworem po Sierpniu ’80. Jesienią 1980 r. roz-
począł studia matematyczne w szczecińskiej WSP. Od 
razu zaangażował się także w działalność nowej, nie-
zależnej studenckiej organizacji – Niezależnego Zrze-
szenia Studentów, m.in. organizując wykłady otwarte 
i koncerty oraz redagując pismo „Półgębkiem”. Brał 
także udział w dwóch strajkach studenckich – w lutym 
1981 r. o rejestrację NZS-u oraz w listopadzie/grudniu 
tego samego roku, z walce o nową ustawę o szkolni-
ctwie wyższym oraz usunięcie ze stanowiska rektora 
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu partyjnego 
rektora, prof. Michała Hebdy, wybranego na swoje sta-
nowisko ze złamaniem demokratycznych procedur. To 
właśnie na strajku, podczas którego był członkiem ko-
mitetu strajkowego, zastało Adamkiewicza wprowadze-
nie stanu wojennego. 

Podczas kiedy studenci zdecydowali się w nowej 
sytuacji na zakończenie protestu na uczelni, podobnie 
jak część kolegów, przeniósł się on wówczas na strajk 
do Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, po kil-
ku dniach rozbity siłami wojska i milicji. Choć dopisało 
mu wówczas szczęście – zdołał uniknąć zatrzymania 
– przez kolejne tygodnie musiał się ukrywać. Kiedy 
już zdecydował się na ujawnienie został zawieszony 
w prawach studenta i otrzymał nakaz pracy. Pracując 
angażował się równolegle w działalność podziemnego 
Akademickiego Ruchu Oporu. Nie trwało to jednak dłu-
go, gdyż w maju 1982 r. został internowany. Na studia 
powrócił dopiero po opuszczeniu internatu – w listopa-
dzie tego samego roku.

Chociaż w czerwcu 1984 r. zdał wszystkie egzaminy 
i otrzymał absolutorium, nie dane mu jednak było obro-
nić pracy magisterskiej. Przeszkodą ku temu stało się 
powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej. 
Kilka dni po przybyciu 4 września do Szkoły Podcho-
rążych Rezerwy przy CSSWOPK w Bemowie Piskim 
Adamkiewicz zjawił się jednak u dowódcy z oświad-
czeniem, iż odmawia złożenia przysięgi wojskowej z 
przyczyn politycznych, wskazując na fragmenty jej roty 
mówiące o staniu na straży władzy ludowej w Polsce 
i przymierzu z Armią Radziecką. Na zmianę decyzji po-
borowego Adamkiewicza, przemyślanej zresztą dokład-
nie już wcześniej, wraz z możliwymi konsekwencjami, 
nie udało się wpłynąć kolejnym oficerom w szeregu 
rozmów, na które od tej pory był regularnie wzywany. 
Nieugiętego podchorążego z końcem miesiąca zdegra-

dowano do stopnia szeregowego i przeniesiono karnie 
do Jednostki Wojskowej nr 1741 w Jarominie, zajmują-
cej się pracami remontowo-budowlanymi. Także tam-
tejsi oficerowie, mimo kilkukrotnych prób, nie zdołali 
namówić nowego podwładnego do odejścia od obrane-
go postanowienia. 

Tymczasem 14 listopada Delegatura Wojskowej Służ-
by Wewnętrznej w Trzebiatowie wszczęła dochodze-
nie, zakończone dwa dni później postanowieniem o po-
stawieniu Adamkiewiczowi zarzutu z art. 305 kodeksu 
karnego, mówiącego, iż „żołnierz, który odmawia peł-
nienia służby wojskowej albo wykonywania obowiązku 
wynikającego z tej służby, podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 5”. Już nazajutrz, decyzją 
Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie, 
która oceniła zarzucane podejrzanemu „przestępstwo” 
jako „czyn którego stopień społecznego niebezpieczeń-
stwa jest znaczny”, został on aresztowany, z końcem 
miesiąca był zaś gotowy akt oskarżenia. 

Rozprawa przed WSG w Szczecinie odbyła się 18 
grudnia 1984 r. Jej wynik, wobec przyznania się oskar-
żonego do zarzuconego mu czynu i odmowy składania 
wyjaśnień oraz zgodnych zeznań przesłuchiwanych 
w śledztwie świadków, był właściwie z góry przesą-
dzony. Niewiadomą pozostawał jedynie wymiar kary, 
jaka zostanie zasądzona uznanemu za winnego. Obroń-
ca wnosił przy tym łagodny wyrok w postaci aresztu 
wojskowego, prokurator zaś o karę dwóch lat i sześciu 
miesięcy pozbawienia wolności. Sędziowie, biorąc pod 
uwagę jako okoliczności obciążające „znaczny stopień 
szkodliwości społecznej” czynu popełnionego przez 
sądzonego („zwłaszcza dla zwartości bojowej wojska”), 
jego złą wolę (odmawiał złożenia przysięgi wojskowej 
wielokrotnie) oraz wcześniejszą karalność (wspomnia-
ny wyrok za obrazę funkcjonariuszy MO i SOK), w cało-
ści przychylili się do drugiego z powyższych wniosków. 

Wyrok ten był pierwszym tego rodzaju wyrokiem 
sądowym w historii PRL. Choć już wcześniej wśród po-
borowych zdarzały się osoby, które nie chciały składać 
przysięgi na wierność władzy ludowej, Adamkiewicz 
jako pierwszy za takie postępowanie zapłacił wolnoś-
cią. Choć na kolejne kilkanaście miesięcy władzom 
udało się tym samym „unieszkodliwić” jednego opozy-
cjonistę, którego osadzono w Zakładzie Karnym w Star-
gardzie Szczecińskim, w tzw. sztywnej celi, przeznaczo-
nej dla szczególnie niebezpiecznych przestępców, to 
mając na względzie dalszy rozwój wydarzeń w całym 
kraju, można dojść do wniosku, że był to przysłowiowy 
„strzał w kolano”.

Na fali protestu przeciwko działaniom podjętym 
przez władze wobec Adamkiewicza doszło do powsta-
nia jednej z najważniejszych inicjatyw opozycyjnych 
w PRL w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, jaką stał 
się Ruch „Wolność i Pokój”. Sam Adamkiewicz również 
nie dał się złamać – po wyjściu z więzienia we wrześniu 
1986 r. kontynuował swoją opozycyjną działalność sta-
jąc się jednym z czołowych działaczy WiP-u.

Niebawem nakładem Oddziału IPN w Szczecinie 
ukaże się wywiad-rzeka z bohaterem artykułu: „Bez 
wątpienia było warto!” Z Markiem Adamkiewiczem 
rozmawia Michał Siedziako. [  ]
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W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Szcze-
cinie mam zaszczyt poinformować, że w dniach 26 - 
27 maja 2012 r. na polu golfowym Klubu Golfowego 
„Modry Las” k. Choszczna, uznawanym za jedno z 
najpiękniejszych pól golfowych w Polsce, odbędą się 
XV Mistrzostwa Polski Adwokatów w Golfie oraz VI 
Mistrzostwa Polski Prawników w Golfie, na które – 
w imieniu organizatorów – serdecznie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych czynnym wypoczyn-
kiem połączonym z pasjonującą i dżentelmeńską kon-
kurencją oraz ze wspaniałą zabawą. 

Główne zawody przewidziano kategoriach: 
-  adwokaci kobiety i mężczyźni (wszystkie osoby po-
siadające status adwokata – w tym emeryci, renciści 
i aplikanci) oraz 

-  prawnicy (wszystkie osoby posiadające dyplom ukoń-
czenia studiów prawniczych – kobiety i mężczyźni), 

przy czym wszyscy adwokaci uczestniczący w turnie-
ju głównym klasyfikowani będą jednocześnie w kate-
gorii prawników.

W turnieju obowiązywać będą reguły R&A Golf Club 
of St Andrews w formacie stroke play brutto. Szczegó-
łowy regulamin zawodów opublikowany jest na stro-
nie Klubu Golfowego Modry Las (www.modrylas.pl 
/turnieje/kalendarz 2012). 

Opłata turniejowa dla uczestników zawodów 
głównych (adwokaci i osoby spoza palestry zamie-
rzające konkurować w kategorii prawników) wynosi 
400 zł. Dla uczestników turnieju głównego na 25 maja 
2012r. zaplanowano w godzinach otwarcia pola dzień 
treningowy za dodatkową, ulgową opłatą w kwocie 50 
zł płatną razem z opłatą turniejową. 

Losowanie flightów odbędzie się w dniu 25 maja 
o godz. 19.00. Start mistrzostw zaplanowany został na 
godzinę 10.00 w dniu 26 maja 2012r. 

Zgłoszenia uczestnictwa w zawodach ze wskaza-
niem imienia i nazwiska uczestnika oraz kategorii 
(adwokaci, prawnicy) prosimy kierować w terminie do 
dnia 23 maja 2012r. pocztą elektroniczną pod e-meil:  
adwokacka_kancelaria.lopatto@wp.pl (z dopiskiem 
Mistrzostwa Polski w golfie), względnie pod telefo-
nem 601-46-88-98 (adw. Mirosław Łopatto). Zgłosze-
nia przyjmowane też będą bezpośrednio przez Klub 
Golfowy Modry Las pod telefonami: 95-768-99-06 lub 
667-710-410 oraz drogą elektroniczną pod adresem: 
golf@modrylas.pl. 

Opłaty turniejowe prosimy uiszczać na konto 
Szczecińskiej Izby Adwokackiej (70-207 Szczecin, 
Pl. Batorego 3) nr: 27 1600 1260 0004 0903 1656 8001 
z dopiskiem „Mistrzostwa Polski w Golfie” w termi-
nie do dnia 15 maja 2008r. Opłatę turniejową uiścić 
będzie można również bezpośrednio przed zawodami 
w Recepcji Klubu Golfowego „Modry Las”, nie później 
niż do momentu losowania flightów w dniu 25 maja 
2012r.

Organizatorzy nie zapewniają rezerwacji nocle-
gów, acz wszystkim zainteresowanym rekomendu-
jemy położony blisko pola golfowego hotel Ośrodka 
Sportowo – Wypoczynkowego w Choszcznie (ul. 
Sportowa 1, e-mail: osw@choszczno.pl, www.osw.
choszczno.pl), w którym w okresie Mistrzostw dostęp-
ne będą dla uczestników zawodów miejsca noclegowe 
po uprzedniej rezerwacji telefonicznej. Bezpośredniej 
rezerwacji noclegów w hotelu dokonać można u Dy-
rektora Ośrodka –Pani Edyty Marciniak pod telefo-
nem 665-661-029. Wobec ograniczonej ilości miejsc 
sugerujemy dokonanie rezerwacji z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 

Inne możliwości noclegowe w okolicy pola golfo-
wego dostępne są na stronie Klubu Golfowego Modry 
Las (www.modrylas.pl/golf w Modrym Lesie/hotele).

W dniu 26 maja 2912r. dla osób towarzyszących 
zawodnikom uczestniczącym w Mistrzostwach oraz 
dla niezainteresowanych uczestnictwem w Mistrzo-
stwach członków Szczecińskiej Izby Adwokackiej 
przewiduje się możliwość zorganizowania jednodnio-
wego spływu kajakowego rzeką Drawą (od miejsco-
wości Prostynia do Drawna) szlakiem przebiegającym 
przez urocze zakątki Drawieńskiego Parku Narodo-
wego. Przewidywany koszt uczestnictwa w spływie 
– w zależności od ilości uczestników – wynosić może 
od 80 do 100zł. Zamiar uczestnictwa w spływie prosi-
my zgłaszać adwokatowi Mirosławowi Łopatto w ter-
minie do dnia 6 maja 2012r. pocztą elektroniczną 
e-meil: adwokacka_kancelaria.lopatto@wp.pl (z adno-
tacją, że korespondencja dotyczy spływu kajakowego) 
względnie pod telefonem 601-46-88-98. Ze względów 
organizacyjnych (konieczność zapewnienia trans-
portu) jako miejsce zakwaterowania rekomenduje się 
uczestnikom spływu hotel Ośrodka Sportowo – Wy-
poczynkowego w Choszcznie, przy czym zaintereso-
wani winni we własnym zakresie dokonywać rezer-
wacji miejsc noclegowych. Organizatorzy zastrzegają 
możliwość odwołania spływu w przypadku nikłego 
zainteresowania uczestnictwem w imprezie.

Wszystkim golfistom prawnikom pragniemy nadto 
zarekomendować uczestnictwo w kolejnej – czwartej 
już – edycji turnieju KoPa Cup, stanowiącym match 
play’owe zawody prawnicy versus lekarze. Turniej 
odbędzie się na polu golfowym Klubu Golfowego Mo-
dry Las w dniu 5 maja 2012r. Organizatorzy pragną 
przypomnieć, iż przechodni puchar dla zwycięskiej 
drużyny ufundowała w roku 2009 nieodżałowanej 
pamięci adwokat Joanna Agacka – Indecka, prezes 
Naczelnej Rady Adwokackiej, która zginęła w trage-
dii smoleńskiej. Sponsorem Mistrzostw jest Wydaw-
nictwo Wolters Kluwer. [  ] 

Mirosław Łopatto, adwokat

Golf w Modrym Lesie



Tylko w maju SIP Legalis:
w zaskakująco atrakcyjnej cenie
w prezencie moduł – Kodeks Spółek Handlowych*

*Szczegóły oferty na:
www.legalis.pl/radcaprawny

PROF. DR HAB. JANUSZ A. STRZĘPKA 

R.PR. JACEK BIENIAK

DR MICHAŁ BIENIAK

PROF. DR HAB. ANDRZEJ KIDYBA

DR MARTA LITWIŃSKA-WERNER

DR EWA SKIBIŃSKA

DR MACIEJ GOSZCZYK

DR KRZYSZTOF HAŁADYJ

DR HAB. ANDRZEJ SZAJKOWSKI

DR MONIKA TARSKA

DR HAB. KRZYSZTOF OPLUSTIL

WYBITNI AUTORZY:

Kodeks Spółek  Handlowych

KSHKSHKSHKSHKSHKSHKSHKSHKSHKSH
moduł

Zamów już teraz!
0 800 800 025 lub 0 22 311 22 22

PREZENT!

Oferta dla Radców PrawnychOferta dla Radców Prawnych



Serwis prawniczy LexisNexis®

Bezpłatny dostęp:
lexpolonica.lexisnexis.pl

Bezpłatny dostęp:
lexpolonica.lexisnexis.pl

LexPolonica Online 
Serwis prawniczy LexisNexis®

Solidne podstawy prawne. 
Codziennie. Wszędzie. 
Niezależnie, czy wygrywasz głośne sprawy, czy udzielasz porad – ważne są solidne podstawy 
prawne. LexPolonica to profesjonalny program prawniczy, który dostarcza niezbędnej 
najczęściej aktualizowanej informacji z zakresu prawa. Ponadto bogata baza orzecznictwa 
opatrzonego tezą oraz atrakcyjne oferty sprawiają, że nasze programy mają liczną rzeszę 
użytkowników, wśród których znajdują się kluczowe instytucje państwowe, samorządowe, 
sądy, organy skarbowe, kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne oraz międzynarodowe 
fi rmy konsultingowe. 

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego 7-dniowego dostępu.


