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Dla wielu szczecińskich prawników początek 
września kojarzy się ze spartakiadą – kilkudniową 
imprezą o obliczu wybitnie sportowym i nieodłącz-
nie towarzyskim. Każdego roku ponad 500 prawni-
ków z całego kraju rywalizuje tak w najmniej jak 
i w najbardziej popularnych dyscyplinach. Kolejki 
konkurentów w kilku kategoriach wiekowych usta-
wiają się po medale w ringo, przeciąganiu liny czy 
na strzelnicy. Na boiska i parkiety wybiegają zespoły 
wyposażone w profesjonalny sprzęt, wysublimowa-
ne taktycznie, z rozpisanymi i wielokrotnie prze-
ćwiczonymi rolami dla poszczególnych formacji. 
I właśnie te dyscypliny, w których kunszt i umiejęt-
ności indywidualne mniej ważą niż zgranie i chemia 
w kilkuosobowym zespole, budzą największe zain-
teresowanie. Dość powiedzieć, że piłkę w Olszty-
nie kopać będzie 18 męskich zespołów, a 14 rzucać 
nią do kosza. Zapytaliśmy przedstawicieli naszych 
szczecińskich zespołów o stan przygotowań i ocze-
kiwania, z jakimi wybierają się do stolicy Warmii i 
Mazur. O tym, czy plany udało się zrealizować, od-

powiedzieć będzie można łatwo i prędko – spartakia-
da kończy się 9 września. 

Język czytelnika naszego wydawnictwa - prawni-
ka, język, którym posługuje się on na co dzień, język 
jego apelacji, uzasadnienia orzeczenia, aktu oskar-
żenia, naznaczony jest specyfiką wykonywanego 
zawodu. Wieloletnia lektura aktów prawnych, ko-
nieczność dbania o precyzję przy używaniu prawni-
czej terminologii, odciska piętno na naszym języku. 
Odrębności językowe wyróżniają nas, ale nie zawsze 
budzą zachwyt u odbiorców. Co więcej, język praw-
niczy, w którym prawnicy rozmawiają o prawie, jak 
wie każdy z nas, ma swoje pułapki. O niebezpieczeń-
stwie powielania niektórych zastanych wzorców ję-
zykowych, nieraz wieloletnich złych praktyk, piszą 
w tym numerze In Gremio kurator zawodowy Ag-
nieszka Malinowska i doktor prawa Agnieszka Cho-
duń. Pani doktor swym tekstem o zapisie rozpoczyna 
cykl artykułów poświęconych językowi używanemu 
przez prawników. Miłej lektury! [  ]

Piotr Dobrołowicz, adwokat
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Spartakiada Prawników to wydarzenie sportowe, które 
rokrocznie gromadzi setki osób o wykształceniu praw-
niczym i ambicjach sportowych. Na każdej spartakia-
dzie swoją liczną reprezentację wystawia Szczecin – w 
tym roku, wg wstępnych danych organizatora, będzie 
ona liczyć 50 osób.

Szczególną popularnością cieszą się gry zespołowe – 
piłka nożna, siatkówka i koszykówka - w których Szcze-
cin wystawia swoje drużyny. W zeszłym roku świetnie 
radziły sobie panie. Szczeciński team (pod nazwą „Bo-
skie” – więcej o zespole w numerze IG 3/2011) zdobył sre-
bro w siatkówce i brąz w koszykówce. Takich sukcesów 
nie święcili panowie, którzy, mimo wielkich ambicji, nie 
przedarli się do strefy medalowej.

Zapytaliśmy naszych reprezentantów, jakie są ocze-
kiwania szczecińskich zespołów w tegorocznej edycji 
spartakiady. Wyjaśniamy przy tym, że w momencie 
przygotowywania sondy czekaliśmy na rozpoczęcie 
XXIII Spartakiady Prawników (w dniach 5-9 września 
w Olsztynie), natomiast do Państwa rąk numer In Gre-
mio trafił już po jej zakończeniu. Wyniki więc są znane 
– warto zatem sprawdzić, jak zapowiedzi naszych spor-
towców zweryfikowało olsztyńskie boisko. 

1. Jakie plany ma drużyna w tym roku? O co będzie  
walczyć?

2. Czy jest możliwy progres wyniku w porównaniu z po-
przednią spartakiadą? 

3. Jak wyglądały przygotowania zespołu do spartakiady?

4. Co jest największą siłą zespołu, jakie ma mankamenty?

PRZED
SPARTAKIADĄ 

 a
ut

or
zy

 z
dj

ęć
 n

a 
st

ro
na

ch
 5

-8
: P

aw
eł

 M
ar

yc
z 

i P
io

tr
 D

ob
ro

ło
w

ic
z



6

 

Radosław Flasza  
aplikant adwokacki,  
zawodnik drużyny piłkarskiej

1. O zwycięstwo - jak za-
wsze! Nie chciałbym jednak 
składać szumnych deklaracji, 
jak to miało miejsce choćby w 
przypadku piłkarzy reprezenta-
cji Polski podczas Euro 2012, ale 
mamy zdeterminowanych, głod-

nych sukcesów zawodników. Damy z siebie wszystko 
i mam nadzieję, że nie tylko będziemy mierzyć w po-
dium, ale faktycznie tam się znajdziemy.
2. W Szczyrku polegliśmy w ćwierćfinale, po drama-
tycznym meczu z drużyną odwiecznych rywali z Po-
znania. Mieliśmy swoje szanse, lecz nie wykorzysta-
liśmy ich, a w piłce funkcjonuje takie powiedzenie, 
że niewykorzystane okazje się mszczą. No i niestety 
zemściły się - przegraliśmy 0:1, po pechowo straconej 
bramce. Wyciągnęliśmy wnioski i bogatsi o tę wiedzę 
ruszamy poprawić ubiegłoroczny wynik.
3. Dwutygodniowy obóz kondycyjny w Tatrach, co-
dziennie treningi biegowe, specjalna dieta, rozmowy z 
psychologami sportu i co czwartek mecze sparingowe :)
4. Skład. Mamy piorunującą mieszankę doświadcze-
nia i młodości. W drużynie są sędzia Jacek Szreder, 
sędzia Artur Karnacewicz, adwokat Piotr Mazuro, ad-
wokat Arkadiusz Bojakowski, radca prawny Tomasz 
Brzozowski, pracownik NIK Wiesław Chabraszewski 
-  którzy oprócz walorów czysto piłkarskich wno-
szą  jeszcze spokój „rutyniarzy”, oraz apl. rad. Jakub 
Goleniowski, apl. adw. Dariusz Jaworski, apl. adw. 
Marcin Bręczewski i ja - czyli „żelazne płuca” i mło-

dzieńcza fantazja zespołu. Jeśli o kimś zapomniałem, 
serdecznie przepraszam :) Mankamentów nie widać 
- jeśli tylko będzie odpowiednie wsparcie kibiców, to 
oprócz tego, że zostawimy serca na murawie, może 
przywieziemy też medale :)

Ewa Janiszewska 
adwokatka, zawodniczka zespołu 
siatkarskiego

1. Jak zawsze będziemy walczyć 
o złoty medal. 
2. W zeszłym roku zdobyłyśmy 
srebro. To był duży sukces, bo 
jesteśmy drużyną w pełni ama-
torską. Co roku najsilniejszym 
rywalem jest zespół z Warszawy 

składający się z byłych zawodniczek klubów sporto-
wych. Ostatnio to one były najlepsze. Można pokonać 
drużynę z Warszawy przy sprzyjających okolicznoś-
ciach.
3. Trenujemy 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny przez 
cały rok. Czasem gramy też w siatkówkę plażową. 
Mamy trenera, który pracuje z nami, aby poprawić na-
sze umiejętności indywidualne i współpracę w druży-
nie. Przez ostatni rok grałyśmy także w Szczecińskiej 
Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej. Zapraszamy chęt-
nych na treningi.

4. Moim zdaniem największą siłą zespołu jest 
spontaniczność i wola walki. Potrafimy zaskoczyć 
przeciwnika. Mankamentami są niestety wzrost i 
technika. Poza tym z całą pewnością moje koleżan-
ki z drużyny są najładniejszymi zawodniczkami na 
spartakiadzie. 
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Zofia Mazuro
referendarz sądowy, zawodniczka 
zespołu koszykarskiego 

1. Walczyć będziemy o życie, zdecy-
dowanie. Specyfika żeńskiej koszy-
kówki na spartakiadach prawników 
to „freestyle” i walka o przetrwanie. 

2. Progres jest jak najbardziej możliwy, dlatego że 
wciąż nie jesteśmy najlepsze. Brąz zdobyty na ostatniej 
spartakiadzie nas nie zadowala. Mierzymy wysoko.
3. W tym roku postawiłyśmy na trening mentalny. 
Poza tym mamy nowe stroje, więc efekty estetyczne 
są gwarantowane.
4. Determinacji i waleczności nie można nam odmó-
wić. Mankamentem, co stwierdzam z żalem, była 
nasza licha dostępność w okresie przygotowawczym 
dla trenera Bartłomieja Przyłuckiego. Od pierwszego 
dnia spartakiady zamierzamy jednak nadgonić stra-
cony czas. Ufamy, że damy radę. Jeżeli uda się nam 
zdobyć medal z pewnością zadedykujemy go właśnie 
trenerowi, który przez ostatnie 3 lata cierpliwie wyko-
nywał z nami „pracę u podstaw”.

Ryszard Rutkowski
sędzia, zawodnik zespołu
siatkarskiego

1. Niestety, nasza męska druży-
na siatkarska jest w fazie kryzy-
su. Mamy więc plan, aby zagrać 
i o to będziemy walczyć :) Zgło-
siliśmy się do turnieju i zamie-

rzamy rozegrać mecze. Dotychczas nigdy jeszcze 
nie wyszliśmy z grupy, więc naszym celem będzie 
przełamanie złej passy i zagranie w ćwierćfinałach.
2. Trudno powiedzieć. Pamiętajmy, że mówimy o 
amatorskim zespole w amatorskiej imprezie. Tu 
wszystko jest możliwe i właściwie każdy wynik je-
stem w stanie sobie wyobrazić. Po raz pierwszy od-
kąd pamiętam nie graliśmy w trakcie roku między 
spartakiadami. Zrobiliśmy to częściowo świadomie 
- rezygnując z rozgrywek w Szczecińskiej Lidze 
Amatorskiej Piłki Siatkowej z uwagi na tzw. „zmę-
czenie materiału”. Przeszkodą były też kontuzje, któ-
re trapiły niektórych naszych zawodników, część z 
kolegów w ogóle zrezygnowała z grania (i uczest-
nictwa w spartakiadzie). Słowem - gra w Olsztynie 
będzie dla nas samych niewiadomą. Ale traktuje-
my to jako zabawę, więc nie stresuje nas to nadto. 
3. Tak jak wcześniej powiedziałem nie było żadnych 
przygotowań. Trzon zespołu w ten czy inny sposób 
miał kontakt z siatkówką, ale były to indywidualne 
aktywności. Przygotowań zespołowych nie było. 
4. Nasz zespół jest zbiorem indywidualności. 
Kilku zawodników ma naprawdę dobre warunki 
fizyczne, ogólną sprawność i umiejętności. Man-
kamentem jest obecnie brak ogrania. Siatków-
kę gra się głową i nogami, każdy z zawodników 
musi wiedzieć, gdzie ma znaleźć się w określonej 
akcji, a to wypracowuje się na treningach. My 
treningów nie mieliśmy... Dużym mankamentem 
jest też powiązanie naszego składu z innymi ze-
społami, np. koszykówki, co powoduje czasem 
komplikacje ze skompletowaniem drużyny na 
pokrywające się godzinowo mecze. No, ale co 
tam - spróbujemy powalczyć i w tym roku!
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Grzegorz Wesołowski
radca prawny, zawodnik  
zespołu koszykarskiego

1. W tym roku chcielibyśmy po-
dobnie jak to udawało się na 
spartakiadach w Katowicach w 
2007 oraz w Olsztynie 2008 zdo-
być medal. Ostatnie dwa lata 
nie były dla nas zbyt udane jeże-
li chodzi o styl gry jak i zajmo-

wane miejsca na kolejnych spartakiadach. Na skutek 
poważnej kontuzji od 3 lat nie może już nami grać 
Szymon Osowski, którego determinacja i doświad-
czenie zdobyte w grze na ligowych parkietach, były 
dla nas bezcenne. Będziemy starać się pokazać jak 
najbardziej spokojną i dojrzałą grę, większość z nas 
gra w koszykówkę od wielu lat. Pomimo tego przy-
znaję, że nadal mamy problem z dobrym zgraniem 
całego zespołu, ale przy odpowiedniej determinacji i 
zaangażowaniu możemy zniwelować tę słabość, tym 
samym grać na dobrym poziomie i mam nadzieję za-
jąć wysokie miejsce w całym turnieju. 
2. Uważam, że taki progres jest z całą pewnością moż-
liwy, a wręcz konieczny choćby dla nas samych, uzy-
skaliśmy znaczne wzmocnienie zespołu, w osobie ad-
wokata Tomasza Rzepiejewskiego, który wraz z nami 
w tym roku będzie reprezentował Szczecin. Mam 
nadzieję, że żadne przeszkody natury zdrowotnej, 
dotyczące poszczególnych członków zespołu, czy też 

organizacyjnej nie przeszkodzą nam w osiągnięciu 
znacznie lepszego rezultatu niż zeszłoroczny.
3. Od kilku lat, przynajmniej raz w tygodniu, 
mamy regularne treningi, z początkiem lipca tego 
roku mamy możliwość korzystania z sali gimnastycz-
nie przy ul. Kordeckiego dwa razy tygodniu. W tym 
roku większość z nas brała udział rozgrywkach Ligi 
Amatorskiej Koszykówki MLB w Szczecinie. Pomi-
mo tego, że nie w ramach jednego zespołu, jak już 
kiedyś miało miejsce, to można przyjąć, że każdy 
rozegrał kilka meczów o stawkę z przeciwnikiem, z 
którym na co dzień nie gra i którego nie zna, co mam 
nadzieję przyniesie pozytywne efekty na tegorocz-
nej spartakiadzie w Olsztynie.
4. Największą siłą zespołu jest gra podkoszowa, 
mamy dość wysoki skład, posiadający również odpo-
wiednią siłę fizyczną, która powinna nam zapewnić 
przewagę nad innymi zespołami. Mankamentem w 
mojej ocenie jest, tak jak wspominałem wyżej, brak 
dobrego zgrania całego zespołu, wszystkich jego 
członków, ponadto - co się ujawniło w trakcie tre-
ningów - mamy problem z przejściem całego zespołu 
z ataku do obrony, co może ułatwiać naszym prze-
ciwnikom zdobywanie punktów. Nie uważamy, aby 
były to problemy nie do przezwyciężenia, dlatego 
tak jak wspomniałem wcześniej uważam, przy od-
powiedniej motywacji, której nie powinno nam za-
braknąć, możemy rozegrać dobre zawody-wygrywa-
jąc większość, a być może wszystkie mecze - i zająć 
satysfakcjonujące nas miejsce. [  ]
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Wcześniej, czy później każdy prawnik uświadamia 
sobie, że jego podstawowym narzędziem pracy jest 
język1. Przy czym, by był on skutecznym narzędziem 
musi spełnić szereg wymogów. Z jednej strony jest to 
wymóg precyzji, którego realizacja zapewnia jedno-
znaczność wypowiedzi. Z drugiej strony jest to komu-
nikatywność, o którą należy dbać uzależniając dobór 
środków językowych od kategorii odbiorców komu-
nikatu. Najważniejsze jednak, by to, co mówi (pisze) 
prawnik było adekwatne do tego, co chce przekazać. 
Poza tym oczywiście należy posługiwać się językiem w 
sposób poprawny, zgodny z wymogami norm popraw-
nościowych języka polskiego. Uczciwie trzeba jednak 
przyznać, że spełnienie wszystkich tych wymogów 
łącznie jest prawie niemożliwe. Precyzja wypowiedzi 
najczęściej realizowana jest dzięki nasyceniu jej ter-
minologią, która wyklucza wieloznaczność, a to z kolei 
czyni taką wypowiedź komunikatywną niemal wyłącz-
nie tylko dla odbiorców profesjonalnych.

 Prawo to niezwykle skomplikowana materia, teksty 
aktów prawnych redagowane są według sformalizowa-
nych i skonwencjonalizowanych dyrektyw2, których 
znajomość nie jest przecież powszechna, dlatego tym 
bardziej należy dbać o to, by tych trudnych zagadnień 
bardziej nie komplikować. Przede wszystkim odbiór ko-
munikatu utrudniają długie zdania, w których mówią-
cy (piszący) za wszelką cenę chce zmieścić jak najwię-
cej informacji. Sytuację tę obrazuje poniższy przykład, 
który pochodzi z uzasadnienia orzeczenia jednego z 
polskich sądów okręgowych: 

„Zastosowanie tego przepisu uzasadniał charakter 
sprawy alimentacyjnej, która skutkuje w tym przypad-
ku zwiększonym świadczeniem na bieżące potrzeby 
uprawnionego małoletniego powoda ze strony właśnie 
pozwanego, samego jednocześnie prowadzącego odręb-
ne gospodarstwo domowe, co zwiększa niewątpliwie 
jego koszty utrzymania.”

1  Studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciń-
skiego zapoznają się z użytecznością języka jako narzędzia komuni-
kacji w ramach zajęć z Kultury języka polskiego – prowadzonych jako 
przedmiot obowiązkowy od 2007 r. 
2  Zbiór dyrektyw redagowania tekstów aktów prawnych w znacz-
nym zakresie jest obecnie ujęty w załączniku do rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 
techniki prawodawczej” (Dz. U. nr 100, poz. 908).

Język, którym zawodowo posługują się prawnicy, a 
więc język praktyki prawniczej jest jednym z tych ję-
zyków okołoprawnych3, który znajduje się najbliżej ję-
zyka tekstów aktów prawnych. Dlatego też słownictwo 
języka tekstów aktów prawnych wchodzi w skład słow-
nictwa języków okołoprawnych, a w odniesieniu do ję-
zyka praktyki prawniczej, szczególnie jeśli chodzi o ter-
minologię prawną, powinno być z nią wręcz tożsama. 

Dlatego też właśnie na leksykę prawniczą chcę zwró-
cić szczególną uwagę, a zwłaszcza na pewne wykrocze-
nia w tym zakresie. Jednym z takich przykładów jest po-
sługiwanie się w przestrzeni publicznej, mniej więcej 
od 1996 r., wyrazem „zapis” również jako synonimem 
wyrazu „przepis”4. Początkowo taka praktyka była do-
meną publicystów, z czasem także polityków, obecnie 
również prawnicy (w mediach, pismach sądowych, 
publikacjach) dołączają do grona tych, którzy manife-
stują nieznajomość znaczenia wyrazów, które należą 
przecież do terminologii prawnej i prawniczej. 

 Używanie wyrazu „zapis” jako synonimu wyrazu 
„przepis” (np. „zapisy ustawy”, „zapisy konstytucyjne”) 
powinno raczej budzić sprzeciw ze strony prawników 
niż poddanie się tej swoistej manierze, która z istoty 
rzeczy nie przydaje merytorycznych korzyści. Tym bar-
dziej, że oba wyrazy są wieloznaczne. Wyraz „zapis”, 
zgodnie z tym, co podają słowniki języka polskiego, ma 
następujące znaczenia: 1. „zapisanie, zanotowanie lub 
zarejestrowanie czegoś”; 2. „to, co zostało zapisane, za-
notowane, zarejestrowane”; 3. „umieszczenie, umiesz-
czanie kogoś na liście osób ubiegających się o coś lub 
uczestniczących w czymś”; 4. praw. „przeznaczenie w 
testamencie określonego świadczenia majątkowego dla 
osoby niebędącej spadkobiercą; także: to, co zostało w 
ten sposób zapisane; legat”5.

3  M. Zieliński, Języki prawne i prawnicze, w: Polszczyzna 2000. 
Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, 
Kraków 1999, s. 50 i nast.
4  Na co zwrócono już uwagę w: A. Choduń, M. Zieliński, Język dys-
kusji medialnej nad tworzeniem prawa, w: Język w mediach masowych, 
red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000, s. 192-193.
5  Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 4, War-
szawa 2003, s.851; Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, 
t. X, Warszawa 1965, s. 690; Słownik języka polskiego PWN, red. 
M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1999, s. 881.

Ach, te zapisy!
Język na wokandzie



|  Dr Agnieszka Choduń, adiunkt w kierowanej przez prof. Macieja Zielińskiego Katedrze 
Tworzenia i Wykładni Prawa, członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN,  
sekretarz Zespołu Języka Prawnego RJP

Natomiast wyraz „przepis”, zgodnie z tym, co po-
dają słowniki języka polskiego, ma dwa znaczenia:  
1. „wskazówka, zwykle pisana, określająca sposób wy-
konywania, robienia czegoś, zwłaszcza przyrządzania 
jakiejś potrawy; recepta, zasada, prawidło, reguła”6;  
2. urz. „zarządzenie, rozporządzenie na piśmie lub jego 
pojedynczy punkt, paragraf”7. W Uniwersalnym słowni-
ku języka polskiego pod red. Stanisława Dubisza, poda-
ne są także następujące zestawienia terminologiczne, 
opatrzone kwalifikatorem praw. (prawny, prawniczy): 
„kolizja przepisów”; „przepis prawny” jako „część aktu 
prawnego wyodrębniona przez prawodawcę najczęś-
ciej jako artykuł, paragraf lub w ich obrębie jako punkt, 
ustęp itp.”8. Zatem, zgodnie z wyżej wymienionymi 
definicjami, żadne ze znaczeń wyrazu „przepis”, a tym 
bardziej wyrażenia „przepis prawny”, nie jest synoni-
mem wyrazu „zapis” i odwrotnie.

„Przepis” i „przepis prawny”, to terminy zarówno ję-
zyka prawnego (a więc języka prawodawcy) jak i języka 
prawniczego (a więc języka praktyki prawniczej; języka 
o prawie). W prawoznawstwie terminów tych używa się 
na określenie części aktu prawnego, będącego zdaniem 
w sensie gramatycznym, wyróżnionym graficznie i opa-
trzonym nazwą indywidualizującą taką jak art. § czy 
ust., o czym wiedzą studenci wydziału prawa (z mojego 
doświadczenia jako nauczyciela akademickiego wyni-
ka, że egzaminy z Teorii prawa oraz Zasad technik nor-
motwórczych nie kończą się sukcesem dla tych, którzy 
tej elementarnej wiedzy nie przyswoili). 

Natomiast „zapis” w terminologii prawnej, wystę-
puje w prawie spadkowym jako „zapis testamentowy” 
oraz w postępowaniu cywilnym jako „zapis na sąd po-
lubowny”. Inne możliwe konteksty użycia tego wyrazu 
w języku prawnym i prawniczym, to: 

1) w pierwszym i drugim z wyżej podanych znaczeń 
słownikowych, np.: „elektroniczny zapis danych” czy 
„zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku”;

2) w trzecim z przywołanych znaczeń słowniko-
wych, np.: „zapis na akcje”.

6  Tamże; Słownik języka…, t. VII, s. 329; Słownik języka polskiego 
PWN…, s. 994.
7  Uniwersalny słownik..., t. 3, s. 713; Słownik języka polskiego 
PWN…, s. 994.
8  Uniwersalny słownik..., t. 3, s. 713.

Natomiast poprawne jest używanie wyrazu „zapis” 
na oznaczenie słownego wyrazu uprzednio podjętej de-
cyzji normatywnej, którą ujmuje się wówczas w postaci 
pisemnej wypowiedzi (np. „zapis przepisu art. 5” albo 
„zapis w przepisie....”). 

Warto zdawać sobie z tego sprawę i rozróżniać sytua-
cje oraz konteksty użycia określonych wyrazów.

Używanie wyrazu „zapis” jako synonim wyrazu 
„przepis” nie znajduje, na gruncie przyjętej i utrwalo-
nej w prawie i prawoznawstwie terminologii, żadnego 
uzasadnienia. Co więcej, rodzi jedynie zamęt termino-
logiczny i pojęciowy. Jest to bowiem przykład brzytwy 
Ockhama. Prawnicy, którzy tak postępują niepotrzeb-
nie propagują tylko tę szkodliwą praktykę. [  ]

11
rys. Arkadiusz Krupa 

(Sędzia Sądu Rejonowego w Goleniowie)
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Całe życie miałam łatwość w posługiwaniu się 
językiem polskim, oczywiście może oprócz czasów 
szkoły podstawowej, gdy męczono nas dyktandami, 
które również mi sprawiały problem. Pamiętam jedno 
z nich, w klasie drugiej szkoły podstawowej, gdy wraz 
z kolegą z ławki, próbowałam odmienić słowo „nieto-
perz”, by uzyskać pewność, że powinno być napisane 
przez „rz”. Odmiana ta do dziś mnie bawi, bo cóż mo-
gło znaczyć słowo „nietoperski”? W czasach mojego 
dzieciństwa, nie było dysleksji i innych wynalazków 
cywilizacji, a panowało ogólne przeświadczenie, że 
czytanie książek wzbogaca język i pozwala uniknąć 
problemów z ortografią. Obecnie słyszę nieraz, że to 
nie była prawda, że przecież były dzieci, które chło-
nęły książki, może i miały bogaty zasób słownictwa 
i łatwość posługiwania się językiem, a jednak błędy 
ortograficzne nadal robiły. Myślę, że poniekąd sama 
byłam takim dzieckiem, jednak po jednym z dyktand, 
gdy musiałam błędny wyraz przepisać 100 razy, do 
końca życia, nawet obudzona w środku nocy, będę 
wiedziała jak należy napisać „dróżka”.

Miałam w swoim życiu nieszczęście trafić na fatal-
nych nauczycieli języka polskiego, ale miałam również 
zaszczyt pracować z wybitnymi znawcami tego tema-
tu. O tych złych chcę pamiętać tylko o tyle, o ile zmusili 
mnie do walki o udowodnienie im, że nie jestem głu-
pia, a to, że mam własne zdanie jest raczej atutem, niż 
wadą. Ci wspaniali nauczyciele zmobilizowali mnie 
do zdobywania szerszej wiedzy, pracy nad swoim ję-
zykiem, a nawet głębszego poznawania jego zawiłości. 
Poniekąd stało się to moją pasją, może nietypową jak 
na obecne czasy, ale nawet jeśli wywołuje ona miesza-
ne uczucia wśród moich znajomych i współpracowni-
ków, nie zamierzam z niej rezygnować. 

Nie chcę jednak by cały ten wstęp brzmiał, jak-
bym w kwestii posługiwania się językiem polskim 
zjadła wszystkie rozumy, bo tak nie jest. Sama często 
przez długi czas walczę z popełnianymi przez siebie 
błędami, drążę, szukam odpowiedzi, sprawdzam w 
słownikach. Nawet, gdy podzieliłam się z moją mamą 
pomysłem napisania artykułu o języku polskim, ze 
śmiechem powiedziała „tylko nie pisz o tym, że mówił 
kordełka”. Oczywiście doskonale wiem, że to błąd, ale 
wyraz jest tak śmieszny, że nieraz zdarza mi się tak 
powiedzieć. Popełniam błędy, jak większość ludzi, 
jednak staram się, by było ich jak najmniej.

Praca nad sobą doprowadziła do tego, że zaczęłam 
częściej niż wcześniej widzieć i słyszeć błędy i o ile 
w codziennych międzyludzkich rozmowach zawsze 
puszczam je mimo uszu i prawie nigdy nie poprawiam 
ludzi, bo przyznaję, zdarza mi się to wobec moich nie-
letnich podopiecznych, o tyle ciężko mi przejść do 

porządku dziennego, gdy wręcz dramatyczne błędy 
popełniają osoby medialne, naukowcy, czy niestety 
prawnicy. 

Niedługo po tym, jak zaczęłam pracować w sądzie, 
dotarło do mnie, że nadszedł czas na jeszcze cięższą 
pracę nad swoim językiem, po pierwsze dlatego, że 
język sądowo – prawniczy był mi prawie zupełnie 
obcy, a literackość pisanych przeze mnie pism, raczej 
nie była pożądana. Zaczęłam wręcz mówić swoistym 
prawniczym slangiem nie używając już słowa „ma”, 
a „posiada”, nie „był w domu”, a „przebywał w miej-
scu zamieszkania”, nie „dzieci”, a „małoletni”. Może 
to brzmi śmiesznie, ale ilość czytanych i pisanych w 
czasie aplikacji dokumentów i totalny brak czasu na 
cokolwiek poza tym, właśnie do takiego stanu mnie 
doprowadziły. To trochę tak, jak gdy szło się do lice-
um i do wszystkich nauczycieli mówiło „panie profe-
sorze”, „pani profesor”, nadchodził taki dzień, że do 
mamy w domu, też się tak powiedziało. Z jednej stro-
ny musiałam swój sądowy język wzbogacać, z drugiej 
natomiast dbać o to, by ten normalny i literacki nie 
zanikł. 

Przyznaję, że jest zagadnienie językowe, które 
jest dla mnie od dawna, jeszcze czasów, mojej pra-
cy w oświacie, wręcz priorytetowe, a mianowicie 
odmiana nazwisk. Problem odmian w sądzie jest 
wyjątkowo wyraźnie widoczny, ale nie tylko w są-
dzie. Ludzie nie odmieniają nazwisk! Nawet swoich 
własnych! Dlaczego? Z wygodnictwa, braku umiejęt-
ności, złego brzmienia nazwiska odmienionego, nie 
wiem. Jak to niedawno usłyszałam – „Jesteś cwana, 
bo masz normalne nazwisko”. Zgadzam się, jest mi 
łatwiej, bo przecież odmiana nazwisk zakończonych 
na –ski, -cki, -dzki, jest faktycznie prosta i oczywista, 
ale cóż to zmienia. Przecież każde nazwisko w języku 
polskim ma swój wzorzec odmiany i wystarczy go po-
znać, by już do końca życia bezbłędnie się odmieniać. 

Jak każdy mam swoje ulubione programy telewi-
zyjne. Wręcz maniakalnie oglądam wiadomości na 
wszystkich możliwych kanałach. Są one nieprzebra-
nym źródłem błędów i niezmiennie przeraża mnie, że 
właśnie w tych programach pojawiają się tak często. 
Owszem, przyznaję, że prowadzący zarówno „Fakty”, 
jak i „Wiadomości”, posługują się całkiem przykład-
ną polszczyzną, jednak już reporterzy terenowi, nie 
zawsze, a odmiana nazwisk, zdaje się być dla nich 
nieodgadnioną zagadką. Najbardziej kłuje w uszy 
oczywiście pan Zbigniew Ziobro, który odmieniany 
jest tak rzadko, że mam wrażenie, że prawie nigdy. 
A przecież w odmianie tego nazwiska nie ma nic 
trudnego. Skoro odmieniamy dość odruchowo Tade-
usza Kościuszkę, to dlaczego nie Zbigniewa Ziobrę, 

| Agnieszka Malinowska, kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Gryfinie

Granice mego języka oznaczają granice mego świata 
– Ludwig Wittgenstein
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wszak wzorzec językowy do odmiany prawie ten sam, 
z resztą jak dla wszystkich nazwisk zakończonych na 
„o” z wyjątkiem tak zwanych miękkotematowych jak 
np. Puzio
M. Kościuszko, Ziobro, Dowejko;
D. Kościuszki, Ziobry, Dowejki;
C. Kościuszce, Ziobrze, Dowejce;
B. Kościuszkę, Ziobrę, Dowejkę;
N. Kościuszką, Ziobrą, Dowejką; 
Ms. Kościuszce, Ziobrze, Dowejce; 
W. Kościuszko!, Ziobro!, Dowejko!

Może więc pan Zbigniew Ziobro, osoba co by nie 
mówić medialna, powinien zwołać raz konferencję 
prasową i powiedzieć „Drodzy obywatele, w tym re-
porterzy. Moje nazwisko odmienia się przez przypad-
ki i odmiana ta brzmi…”.

Nie śmiem już nawet wspominać o liczbie mno-
giej, bo wręcz niedopuszczalne w moim mniemaniu 
jest adresowanie listu „Barbara i Sławomir Dowejko!”. 
Oczywiście Dowejkowie! Odmiana nazwisk w liczbie 
mnogiej niejednemu nastręcza problemy i często sły-
szy się „Moje nazwisko się nie odmienia”. Tak usły-
szałam od jednej z moich przyjaciółek, gdy kaligra-
fowałam kopertę z zaproszeniem dla jej rodziców na 
chrzciny jej córeczki. Chciałabym zdementować raz 
na zawsze tę nieprawdę! Wszystkie nazwiska z języku 
polskim odmienia się i idąc tym rozumowaniem, tak 
jak zaadresujemy „Aniela i Henryk Malinowscy”, tak 
również „Anna i Piotr Mickiewiczowie” oraz „Krysty-
na i Waldemara Muchowie”. 

Ostatnio zapytano mnie: „A co jeśli odmiana na-
zwiska w liczbie mnogiej zmienia kształt nazwiska 
i trudno jest dojść, jak brzmi ono w mianowniku licz-
by pojedynczej?”. Jest tak choćby w przytoczonym 
wyżej nazwisku „Mucha”, o panu Musze, państwo 
Muchowie. Fakt, w postanowieniach sądowych, wy-
brnięto z tego, choć moim zdaniem w dość nieudolny 
sposób pisząc „Anna i Piotr, małżonkowie Mucha”. 
I znów błąd, bo jeśli już to Anna i Piotr, małżonkowie 
Muchowie. Może więc wystarczyłoby napisać: Anna 
Mucha, Piotr Mucha, małżonkowie, wtedy widać na-
zwisko w mianowniku, ale również, że owi ludzi są 
małżeństwem. Ja postanowień nie piszę, natomiast 
zarówno w wywiadach środowiskowych, jak i wnio-
skach, nazwiska odmieniam, także w liczbie mnogiej, 
a jeśli uważam, że rozszyfrowanie owej odmiany w 
mianowniku liczby pojedynczej może nastręczać 
problem lub budzić wątpliwość, obok w nawiasie na-
zwisko to zapisuję w mianowniku liczby pojedynczej.

Do napisania tego mocno niekompletnego wywo-
du, skłoniła mnie dość zabawna historia. W jednym 
z programów telewizyjnych pojawiał się cyklicznie 
prawnik i zauważyłam, że swojego nazwiska nie od-
mienia, a że program ten bardzo lubiłam, więc posta-
nowiłam „ulepszyć go”. Po dość długich poszukiwa-
niach kontaktu z owym prawnikiem napisałam do 
niego list, raczej nie spodziewając się odpowiedzi. Na 

zakończenie przytoczę krótką korespondencję mię-
dzy mną i owym prawnikiem.
„Szanowny Panie Pawle!
Nazywam się Agnieszka Malinowska, mieszkam w 
Szczecinie i oczywiście nie znamy się. Od 2,5 roku pra-
cuję w sądzie i prowadzę tam bardzo aktywnie batalię 
polonistyczną, ponieważ język polski jest moją pasją, 
a uważam, że prawnicy, lekarze i inni ludzie należący 
do elity społecznej, powinni wypowiadać się popraw-
nie. Jak więc napisałam wcześniej, prowadzę batalię 
o zachowanie czystości języka polskiego, a w szczegól-
ności o odmianę nazwisk. Kilkakrotnie oglądając …, 
zauważyłam, że nie odmienia Pan swojego nazwiska. 
Początkowo myślałam, że nie dosłyszałam, ale nie, Pan 
konsekwentnie nie odmienia swojego nazwiska. Jestem 
bardzo ciekawa dlaczego, ponieważ reguły i zasady w 
języku polskim wyraźnie mówią o tym, że nazwiska 
należy odmieniać. Owszem nazwiska zakończone na 
„i” nie są w odmianie najłatwiejsze, ale również nie 
tak trudne, żeby odmianę ich ignorować. Proszę oczy-
wiście nie obrażać się moją uwagą, ale skoro udało mi 
się przekonać do moich polonistycznych racji różnych 
ludzi, to może i Pan przemyśli moją uwagę i nie pozwie 
mnie do Sądu za bezczelność. Proszę tylko pomyśleć, 
że to tacy ludzie jak Pan stanowią elitę tego kraju i są 
dla wielu ludzi niedoścignionym wzorem, a wzory jak 
to wzory, muszą być w wzorowe.
Życzę wielu wygranych spraw i sukcesów zawodowych.
Pozdrawiam.”

Jakież było moje zdziwienie, gdy jeszcze tego sa-
mego dnia otrzymałam bardzo dowcipną i sensowną 
odpowiedź (oczywiście imię i nazwisko prawnika 
zmieniłam).
„Szanowna Pani!
Dziękuję bardzo zarówno za miłe słowa, jak i uwagi 
dotyczące odmiany nazwisk, przy czym te drugie są o 
tyle niepotrzebne, że sam jestem zwolennikiem odmia-
ny wszystkich nazwisk w języku polskim i sam odmie-
niam własne!
Pozdrawia zatem Paweł Polagri,
który uważa, że nazwiska się odmienia, w tym także 
Pawła Polagriego,
miłymi słowami sprawiła Pani przyjemność Pawłowi 
Polagriemu,
nie uraziła Pani swym mailem Pawła Polagriego,
który zarazem życzy wielu wrażeń przy oglądaniu pro-
gramu z Pawłem Polagrim!”

Podsumowując… Pamiętajmy, że nazwiska w języ-
ku polskim odmieniać należy, bo nieodmienianie ich 
świadczy o ignorancji i poniekąd braku szacunku do 
osoby, której nazwiska nie odmieniamy, nie wspomnę 
o swoim własnym. Szanujmy również nasz język. Nie 
jest prosty, zawiera mnóstwo wyjątków, dziwnych, 
wręcz niedzisiejszych zasad, ale skoro nieznajomość 
prawa nie zwalnia od jego przestrzegania, to również 
nieznajomość zasad w języku polskim nie zwalnia od 
stosowania ich na co dzień. [  ]
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Jak wskazano w poprzedniej części, w prakty-
ce rozstrzygania zbiegów egzekucji z komornikiem 
właściwości ogólnej funkcjonuje dyskusyjna teoria 
częściowego przekazywania akt zbiegającego się 
postępowania. Uprzednio omówiono argumentację 
przemawiającą za niezgodnością ww. teorii z prze-
pisami obecnie obowiązującymi. Zasygnalizowano 
jednak, że możliwa jest argumentacja przeciwna. Oto 
ona.

Przedmiotowa teoria może zatem być prawidłowa, 
skoro doskonale nadaje się do praktycznego zastoso-
wania (uzasadnienie prakseologiczne). Przy czym 
zdecydowanie należy wskazać, iż teza o prawnej do-
puszczalności przekazania sprawy w części nie jest 
oparta tylko na zasadach celowości i skuteczności, 
ale posiada również stosowne uzasadnienie w prze-
pisach, jak również jest akceptowana przez uznanych 
przedstawicieli doktryny prawa egzekucyjnego. Prze-
de wszystkim przecież art. 793 kpc jednak w praktyce 
rozwiązuje problem konieczności uzyskania kolej-
nego tytułu wykonawczego, bez którego nie można 
skutecznie wydzielić części sprawy (art. 776 kpc). 
Mocny argument, sankcjonujący prawną dopusz-
czalność uzyskania dalszego tytułu w trybie art. 793 
kpc na potrzeby przekazania sprawy w części przy-
niosła nowela kpc, która weszła w życie 03.05.2012 
r. Nowelizacja ta wprowadziła (a raczej przywróciła) 
m.in. zasadę rozstrzygania zbiegów egzekucji admi-
nistracyjnej z sądową tylko co do składnika mienia, 
do którego nastąpił zbieg. W poprzednich artykułach, 
oparłszy się na możliwości wnioskowania przez ana-
logię, odwoływano się do art. 773 kpc. Będąc zatem 
konsekwentnym, warto również obecnie przywołać 
zasadniczą treść dodanego nowelą art. 7732 § 1 kpc: 
Jeżeli na podstawie jednego tytułu wykonawczego ko-
mornik prowadzi egzekucje z dwóch lub więcej rzeczy 
lub praw, a zbieg egzekucji dotyczy tylko niektórych z 
nich [...] dla sprawy przekazanej temu organowi [ad-
ministracyjnemu] wydaje się z urzędu dalszy tytuł 
wykonawczy [...] Przepis art. 793 stosuje się odpo-
wiednio. Tym samym raczej nie będzie zbyt daleko 
idącym stwierdzenie, że prawo nareszcie (choć tyl-
ko pośrednio) usankcjonowało praktykę stosowania 
art. 793 kpc do zbiegów egzekucji (w przywołanym 
przepisie – sądowej z administracyjną, przez analo-
gię – sądowych). W tym kontekście nie dziwi zatem, 
że już w 2002 roku sędzia Roman Kowalkowski (SA 
w Gdańsku) pisał: Wprawdzie przepis nie rozstrzyga, 
jak ma się zachować komornik niewłaściwy do prowa-
dzenia egzekucji, jednak przyjąć trzeba, że w takim 
wypadku przekaże on sprawę w całości lub w odpo-
wiedniej części komornikowi właściwemu według art. 

7731 § 1 kpc1. Również dr Zbigniew Szczurek wska-
zuje: Komornik, który stał się niewłaściwy do prowa-
dzenia egzekucji z mocy art. 7731 § 1 k.p.c., powinien 
przekazać sprawę w całości lub w części komorniko-
wi właściwemu według tego przepisu2. Najobszerniej 
jednak, odnosząc się kompleksowo do przedmiotowe-
go zagadnienia, wypowiedziała się dr Marta Romań-
ska (SA w Krakowie), która podjęła trud aktualizacji 
bodaj najważniejszego komentarza dotyczącego są-
dowego postępowania egzekucyjnego, napisanego 
przez prof. dr. hab. Edmunda Wengerka. Stwierdza 
ona zatem: Z wynikającej z tego przepisu zasady, że 
dalszą egzekucję prowadzi komornik, który pierwszy 
wszczął egzekucję, należy wywieść obowiązek drugie-
go (kolejnego) komornika do przekazania akt egzeku-
cyjnych komornikowi, który jest właściwy do łącznego 
prowadzenia dalszej egzekucji. W sytuacji, gdyby do-
szło do zbiegu egzekucji tylko co do jednego składnika 
majątku dłużnika, przy wniosku o prowadzenie egze-
kucji kilkoma sposobami lub przeciwko innym jeszcze 
dłużnikom na podstawie tego samego tytułu wykonaw-
czego, przed przekazaniem sprawy zachodzi koniecz-
ność wezwania wierzyciela o tytuł wykonawczy opa-
trzony kolejnym numerem (art. 793) i odpis wniosku. 
Komornik, który jest zobligowany przekazać sprawę 
w granicach zbiegu innemu komornikowi, wyznacza 
wówczas wierzycielowi stosowny termin dla przedsta-
wienia tych dokumentów (zaniechanie uniemożliwia 
podjęcie czynności polegającej na przekazaniu spra-
wy, ze skutkiem z art. 823). Po wykonaniu zarządzenia 
komornik, który jako drugi dokonał zajęcia, przekazu-
je sprawę w odpowiedniej części komornikowi właś-
ciwemu do zakończenia egzekucji z rzeczy lub prawa, 
co do których nastąpił zbieg3. Przytoczone stanowisko 
w zasadzie nie wymaga dalszego komentarza. War-
to tylko zwrócić uwagę, że wyżej wskazane skutki z 
art. 823 kpc należy rozpatrywać na gruncie zasady 
rozstrzygania się zbiegu egzekucji sądowych z mocy 
samego prawa i jej następstw (por. część pierwszą cy-
klu), o czym szerzej niżej. W innym bowiem przypad-
ku oczekiwanie przez rok na wykonanie zarządzenia 
do złożenia kolejnego tytułu wykonawczego mogłoby 
skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą (za-

1 Encyklopedia Egzekucji Sądowej, praca zbiorowa, 
wyd. Currenda, Sopot 2002, s. 765
2 Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie za-
bezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, praca zbio-
rowa pod kierunkiem Z. Szczurka, Currenda, Sopot 
2005, s. 161, uwaga nr 5
3 Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, 
E. Wengerek, Wyd. Zrzeszenia Prawników Polskich, 
Warszawa 2009, s. 161-162
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równo względem wierzycieli egzekwujących w spra-
wach prowadzonych przez komornika „właściwego”, 
jak i względem dłużnika), oraz ewentualną odpowie-
dzialnością dyscyplinarną komornika „niewłaściwe-
go”. Taka odpowiedzialność byłaby zaś skutkiem fak-
tycznego zablokowania przekazywania potrąconych 
kwot do komornika „właściwego” i kumulowania ich 
(w ww. okresie wskazanym w art. 823 kpc) przez trze-
ciodłużnika, czy też niemożnością dokonania przez 
komornika „właściwego” dalszych czynności egze-
kucyjnych (sensu largo), takich jak przeprowadzenie 
sprzedaży ruchomości czy sporządzenie planu po-
działu sumy uzyskanej z egzekucji. Efektem takiego 
stanu rzeczy byłoby zatem niezaspokojenie wierzy-
cieli (w częściach, jakie otrzymaliby gdyby nie ww. 
faktyczna blokada) a zatem naliczanie dalszych od-
setek, kosztów, etc. oraz nieuzasadnione wydłużenie 
czasu innych postępowań (tych prowadzonych przez 
komornika „właściwego”). Zważywszy zaś na jednak 
dyskusyjny charakter ww. koncepcji, można również 
zaryzykować twierdzenie, że odpowiedni sąd mógłby 
nie uznać okresu oczekiwania na złożenie dalszego 
tytułu za uzasadnioną zwłokę w przekazaniu spra-
wy do komornika „właściwego”. Wydaje się zatem, że 
stanowisko dr Romańskiej wymaga „kosmetycznego” 
dopowiedzenia – oczekiwanie na złożenie dalszego 

tytułu nie powinno skutkować ww. faktyczną bloka-
dą dalszej egzekucji ze składnika mienia, do którego 
wystąpił zbieg a wierzyciel, zobowiązany do złożenia 
dalszego tytułu, po prostu nie będzie uczestniczyć w 
podziale sum uzyskiwanych przez komornika „właś-
ciwego”, póki sprawa nie zostanie w stosownej części 
przekazana do komornika „właściwego” przez komor-
nika „niewłaściwego”. Oczywiście takie rozwiązanie 
nie jest korzystne dla takiego wierzyciela, wydaje się 
jednak co najmniej bezpieczniejsze dla komornika 
„niewłaściwego”. Należy bowiem pamiętać, że wie-
rzyciel godzi się na określone ryzyko, w tym ryzyko 
zbiegu, składając wniosek egzekucyjny do komornika 
niewłaściwego według przepisów kodeksu postępo-
wania cywilnego.

Na zakończenie tego dualistycznego omawia-
nia koncepcji przekazywania spraw w części w ra-
mach rozstrzygania zbiegu egzekucji z komornikiem 
„właściwym”, należy jeszcze wskazać, że nie są wy-
kluczone sytuacje, w których komornik „niewłaści-
wy”, dokonawszy szeregu czynności egzekucyjnych 
(sensu stricte), zbiegnie się z kilkoma komornikami 
„właściwymi”, dla różnych zajętych składników mie-
nia. Rozwiązanie takiego problemu, przy przyjęciu 
niedopuszczalności przekazywania spraw w części, 
wymagałoby wezwania wierzyciela do wskazania, do 

reklama
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którego z komorników „właściwych” sprawa miałaby 
zostać przekazana, tj. w związku z którym zbiegiem 
miałoby nastąpić przekazanie akt. Po uzyskaniu od-
powiedzi od wierzyciela, komornik „niewłaściwy” 
umorzyłby egzekucję z pozostałych składników 
mienia na podstawie art. 355 kpc w zw. z art. 13 § 2 
kpc (niemożność przekazania sprawy – niemożność 
dalszego prowadzenia egzekucji z danego składnika 
mienia) oraz przekazałby sprawę do komornika „właś-
ciwego”, wskazanego przez wierzyciela. W przypadku 
braku stosownego wskazania, komornik nie miałby 
żadnej prawnej podstawy do dokonania samodziel-
nego wyboru (wykładnia rozszerzająca art. 7731 § 4 
kpc jest niedopuszczalna, w myśl zasady exceptiones 
non sunt extendendare) i musiałby umorzyć całe po-
stępowanie, na podstawie art. 355 kpc w zw. z art. 13 
§ 2 kpc. Taki problem teoretycznie nie wystąpiłby w 
przypadku przyjęcia teorii prawnej dopuszczalności 
przekazywania spraw w części, jednak warto zwró-
cić uwagę Czytelników na ryzyko spotęgowania się w 
takiej sytuacji zagrożeń związanych z ww. skutkami 
– tu zwielokrotnionymi - zastosowania art. 823 kpc do 
stosownych wezwań wierzyciela. 

Drugi problem, wynikający z różnych praktyk in-
terpretacyjnych, dotyczy pojęcia „komornik właści-
wy według przepisów niniejszego kodeksu”. Sedno 
tego problemu sprowadza się w zasadzie do bezpod-
stawnego „skracania” ww. pojęcia. Faktycznie bo-
wiem przepisy i doktryna prawa egzekucyjnego do-
puszczają w zasadzie dwa różne źródła właściwości 
komornika. I tak przepisy kpc normują właściwość 
komornika odrębnie dla każdego ze sposobów egze-
kucji, o czym była już mowa w części pierwszej arty-
kułu. W tym miejscu zatem wystarczy wskazanie od-
powiednich przepisów, tj. artykułów: 844 § 1, 880, 889 
§ 1, 895 § 1, 895 § 2, 921 § 1, 1041 § 1, 1046 § 1. Taka 
właściwość jest niekiedy określana jako właściwość 
miejscowa, jednak nie jest to określenie precyzyjne, 
zważywszy choćby na przesłanki określenia właś-
ciwości dla egzekucji z wierzytelności czy z innych 
praw majątkowych. Trafniejsze wydaje się zatem 
określanie jej jako właściwości wynikającej z przepi-
su kpc4, ew. krócej jako właściwości kodeksowej czy 
właściwości ogólnej. Przypadki szczególne, określo-
ne w art. 921 § 2 oraz art. 1081 § 1 kpc (właściwość 
przemienna komornika), zostaną omówione w innym 
miejscu i nie mają wpływu na omawiane zagadnie-
nie. Podobnie odrębną kwestią pozostaje przepis art. 
844 § 2 kpc. Wtórnym zaś, z perspektywy choćby wy-
kładni historycznej, źródłem właściwości komornika 
są przepisy artykułu ósmego ustawy o komornikach 
sądowych i egzekucji. Taki ich charakter został wy-
raźnie wskazany w art. 7591 kpc. Przepis ten jako 
zasadę przyjmuje ww. właściwość kodeksową, zaś 

4 Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie eg-
zekucyjne. Komentarz do artykułów 758-1088, praca 
zbiorowa pod red. prof. Janusza Jankowskiego, C.H. 
Beck, Warszawa 2011, , s. 37, uwaga nr 5

właściwość wynikającą z przepisów ww. ustawy – 
jako odstępstwo od ww. zasady. Należy zatem zgodzić 
się ze stanowiskiem prof. dr hab. Andrzeja Marcinia-
ka: ...a także treść art. 8 ust. 10 zd. pierwsze […]. Ten 
ostatni przepis wyraźnie przeciwstawia komornika 
wybranego przez wierzyciela komornikom właściwym 
miejscowo według Kodeksu postępowania cywilnego. 
[...] wykładnia art. 8 nie może prowadzić do zupełnej 
relatywizacji czy też względności przepisów Kodeksu 
postępowania cywilnego o właściwości miejscowej ko-
mornika. Właściwość miejscowa komornika określona 
szczególnymi przepisami Kodeksu postępowania cy-
wilnego [… - wyżej wskazane] ma charakter zasadni-
czy. […] Na zasadniczy charakter przepisów Kodeksu 
postępowania cywilnego […] wskazuje wyraźnie art. 
7591 k.p.c., według którego przepisy Kodeksu postępo-
wania cywilnego […] nie uchybiają prawu wyboru ko-
mornika określonemu w odrębnych przepisach. W tym 
świetle prawo wyboru komornika z art. 8 jest szcze-
gólnym uprawnieniem wierzyciela, pozwalającym mu 
na wybór między komornikiem właściwym miejscowo 
według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego a 
innym komornikiem. Istota prawa wyboru z art. 8 po-
lega zatem na wyborze przez wierzyciela komornika 
do prowadzenia egzekucji, z wyłączeniem komornika 
właściwego miejscowo według przepisów Kodeksu po-
stępowania cywilnego5. Toteż Zenon Knypl i Zbigniew 
Merchel słusznie cytują stanowisko Trybunału Kon-
stytucyjnego (wyrok z 14 maja 2009 r., K 21/08): Art. 
7591 k.p.c. wprowadza zatem generalną regułę, w myśl 
której egzekucję prowadzi komornik właściwym zgod-
nie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. 
Odstępstwem od tej reguły jest przyznanie wierzycielo-
wi prawa wyboru komornika, przez odesłanie do prze-
pisów odrębnych6 i aprobują je7. Generalnie w doktry-
nie przyjmuje się, że jedynym źródłem właściwości z 
ustawy o komornikach sądowych i egzekucji jest art. 
8 ust. 5 ukse, dający wierzycielowi prawo wyboru ko-
mornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z 
wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz 
spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomo-
ści stosuje się odpowiednio (tzw. właściwość z wyboru 
wierzyciela). W przypadku wyboru komornik działa 
poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Kolej-
ne ustępy wprowadzają pewne ograniczenia ww. pra-
wa wyboru. Jak już wyżej wskazano, w jurysprudencji 
funkcjonuje pogląd, zgodnie z którym skorzystanie z 
prawa wyboru w praktyce wyłącza zastosowanie ww. 
przepisów kodeksu postępowania cywilnego (w pew-
nym uproszczeniu - wyłącza właściwość kodeksową). 
Stąd też dr hab. Sławomir Cieślak stwierdza: Dokona-

5 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Ko-
mentarz, Andrzej Marciniak, wyd. LexisNexis, War-
szawa 2009, s. 80
6 Nowy Komentarz do ustawy o komornikach sądo-
wych i egzekucji, Zenon Knypl, Zbigniew Merchel, 
wyd. Currenda, Sopot 2010, s. 78
7 ibid., s. 89, uwaga nr 29



nie skutecznego [por. przede wszystkim art. 8 ust. 6 
ukse] wyboru komornika sądowego […] powoduje, że 
wyłączone jest zastosowanie przepisów KPC regulu-
jących właściwość miejscową komornika sądowego8. 
Dalej idzie sędzia Romańska: Przepis ten [art. 7591 
kpc] oznacza, iż skuteczny wybór komornika czyni 
go właściwym miejscowo w konkretnej sprawie egze-
kucyjnej chociaż według właściwości ogólnej sprawę 
powinien przeprowadzić inny komornik9. Podobnie 
Mariusz i Paweł Bieżuńscy: Komornik właściwy we-
dług zasad ogólnych, jak i ten wybrany przez wierzy-
ciela pozostają właściwi do prowadzenia egzekucji 
aż do jej zakończenia10. Takie, daleko idące, stano-
wisko może być jednak właśnie źródłem istotnych 
wątpliwości w przypadku zbiegu egzekucji komor-
nika właściwego według przepisu kpc z komorni-
kiem „właściwym z wyboru wierzyciela”, co zosta-
nie omówione w kolejnej części cyklu. [  ]
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Przed Sądem Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczeci-
nie toczy się proces karny przeciwko funkcjonariuszom Zakładu Karne-
go w Wierzchowie o pobicie internowanych działaczy „Solidarności”.

Ośrodek Odosobnienia dla internowanych przy Zakładzie Karnym 
w Wierzchowie funkcjonować zaczął od 13 grudnia 1981 r., kiedy to 
rozpoczęto umieszczać w nim internowanych działaczy „Solidarności”. 
Jednym z wielu internowanych był Mirosław Kwiatkowski, radca praw-
ny Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Szczecinie.Po ogłoszeniu 
stanu wojennego już rano 13 grudnia 1981 r. do mieszkania Mirosława 
Kwiatkowskiego weszło czterech funkcjonariuszy MO, którzy zabrali 
go na ul. Małopolską do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, 
a wieczorem przewieźli do Zakładu Karnego w Goleniowie. W styczniu 
1982 r. trafił on do Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych przy Za-
kładzie Karnym w Wierzchowie. Powiedziano mu tylko, że internuje się 
go, żeby zapobiec wywołaniu rozruchów, co było, jak wyjaśnił Mirosław 
Kwiatkowski, dużym nieporozumieniem, gdyż tego rodzaju działalnoś-
cią nie zajmował się. Mimo, że domagał się wyjaśnienia, na jakiej pod-
stawie został zatrzymany, dopiero w styczniu 1982 r. w Zakładzie Kar-
nym w Wierzchowie doręczono mu decyzję o internowaniu, chociaż 
z rozporządzenia wykonawczego do dekretu o stanie wojennym taki 
obowiązek istniał. Z otrzymanej decyzji o internowaniu dowiedział się, 
że pozostawienie na wolności obywatela Mirosława Kwiatkowskiego 
zagrażałoby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu przez 
to, że może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom poli-
tycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej, dla-
tego postanowiono o internowaniu i umieszczeniu go w odosobnieniu. 

W lutym 1982 r. stosunki pomiędzy osobami internowanymi a peł-
niącymi służbę funkcjonariuszami służby więziennej były bardzo napię-
te. Wobec internowanych stosowany był rygor więzienny. Nie mogli się 
porozumiewać między poszczególnymi celami. Dodatkowo stosunki te 
pogarszał fakt częstego stosowania wobec internowanych kar dyscypli-
narnych bez powodu lub z błahego powodu. 

Feralnego dnia 13 lutego 1982 r., w pewnym momencie, gdy Miro-
sław Kwiatkowski grał z kolegą w szachy, otworzyły się drzwi do celi, 
nie zauważył nawet, jak podszedł do niego z tyłu strażnik więzienny 
i bez żadnego powodu zaczął go bić dużą pałką nazywaną „szturmową”. 
W tym czasie w celi panowała ogólna kotłowanina, gdyż funkcjonariu-
sze Służby Więziennej okładali pałkami także innych internowanych 
w jego celi. W sumie otrzymał szereg uderzeń pałką, jednak ilości ude-
rzeń nie był w stanie policzyć. Najbardziej dotkliwe uderzenie otrzy-
mał powyżej łokcia prawej ręki. Przytomności jednak nie stracił. We 
wstępnym badaniu lekarz stwierdził bóle pleców i ramienia prawego, 
zaczerwienienie nad prawą łopatką i ramionach. W kolejnym badaniu 
lekarz stwierdził, że pobity doznał obrażeń tkanek miękkich tułowia 
i prawego ramienia. Wkrótce pojawiły się zaburzenia czynności kończy-
ny górnej prawej. Zmniejszenie sprawności ręki prawej, drżenie prawej 
ręki. Nigdy już nie doszedł do pełnej sprawności fizycznej. Mirosław 
Kwiatkowski począwszy od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku był 
m.in. czołowym działaczem Zrzeszenia Prawników Polskich. Aktywnie 
uczestniczył w szerzeniu świadomości i kultury prawnej społeczeństwa 
oraz z ramienia Zrzeszenia udzielał bezpłatnie porad prawnych w Lidze 
Ochrony Przyrody, Lidze Kobiet i innych.

Nie było mu jednak dane doczekać wyroku sądowego. Zmarł 12 paź-
dziernika 2000 r. 

Ryszard Różycki, Wiceprezes Zarządu
Oddziału ZPP w Szczecinie

Proces karny 
o pobicie internowanych
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Tajemnicą poliszynela jest fakt, że traktat lizboń-
ski (czyli zmieniony Traktat o Unii Europejskiej wraz 
z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) 
nawet jeśli nie jest wszechstronną „Konstytucją dla 
Europy”, to regulując kwestie dotyczące rynku we-
wnętrznego, mocno wkracza w dziedziny prawa, które 
do roku 2009 były niemal wyłączną domeną państw, 
w tym w prawo karne. Postępujące zmiany prawa UE 
oraz najnowsze doświadczenia wskazują na to, że wy-
móg praktycznej znajomości prawa unijnego dotyczy 
już każdego prawnika, do tej pory mogącego się obyć 
bez kontaktu z międzynarodową materią. 

Dwa lata temu na Okęciu doszło do głośnego za-
trzymania obywatela Izraela, podejrzanego o uczest-
nictwo w spektakularnej akcji zlikwidowania przez 
Mossad w Dubaju jednego z liderów palestyńskiego 
Hamasu. Media polskie i światowe analizowały poli-
tyczne aspekty historii, spekulując czy rzekomy agent 
będzie wydany przez polskie władze Izraelowi, czy też 
Niemcom, którzy poszukiwali zatrzymanego jako oso-
bę, która w akcji na Bliskim Wschodzie posłużyła się 
niemieckim paszportem. Nie mniej ciekawą kwestią, z 
punktu widzenia prawnego, był jednak sam przebieg 
polskiego postępowania w tej sprawie. Nie opisując 
wszystkich zaistniałych w sprawie uchybień proceso-
wych, warto bowiem wskazać na to, że wydanie ENA 
przez niemiecki sąd nastąpiło dopiero po powzięciu 
przez ten organ wiadomości o zatrzymaniu Izrael-
czyka w Warszawie, w pierwszych przesłuchaniach 
zatrzymanego nie brał udziału ani tłumacz jęz. hebraj-
skiego ani obrońca, a polski sąd wydał postanowienie 
o aresztowaniu na podstawie niemieckiego faksu, na 
dodatek dopiero w kilka godzin po upływie przed prze-
kazaniem go sądowi kodeksowych dwóch dni. 

Oceniając powyższy przypadek pod kątem praw-
no-karnym można stwierdzić, że przebieg postępowa-
nia był pasmem poważnych błędów znamionujących 
nie tylko nieznajomość praktycznych aspektów zasto-
sowania „europejskiego prawa karnego”, ale przede 
wszystkim powiązania ich z elementarnymi zasada-
mi polskiej procedury karnej. 

Nawet pobieżna lektura polskiego k.p.k. prowadzi 
do wniosku, że w ostatnim czasie najbardziej dyna-
micznym zmianom i uzupełnieniom podlega część 
dotycząca współpracy w sprawach karnych w ramach 
Unii Europejskiej (Rozdział 65a i następne). Będące 
podstawą zmian polskiej procedury karnej w tym za-
kresie przepisy unijne nie wyczerpują jednak aktyw-
ności organów samej UE na polu prawa karnego. 

Z przepisów art. 82 – 89 TfUE wynika, że organy 
UE uzyskały w roku 2009 kompetencje m.in. do:
• ustanawiania zasad i procedur zapewniających 
uznawanie wyroków i orzeczeń́ sądowych, 
• zapobiegania sporom o jurysdykcję między pań-
stwami i ich rozstrzygania, 
• ułatwiania współpracy miedzy organami sądowymi 
lub równoważnymi organami państw w ramach ści-
gania karnego i wykonywania orzeczeń́;
jak również do
• ustanawiania minimalnych norm odnoszących się́ 
do określania przestępstw oraz kar w dziedzinach 
szczególnie poważnej przestępczości o wymiarze 
transgranicznym (terroryzm, handel ludźmi oraz sek-
sualne wykorzystywanie kobiet i dzieci, nielegalny 
handel narkotykami, nielegalny handel bronią́, pra-
nie pieniędzy, korupcja, fałszowanie środków płatni-
czych, przestępczość́ komputerowa i przestępczość́ 
zorganizowana), wynikających z rodzaju lub skutków 

O europejskim prawie karnym 
słów kilka…
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tych przestępstw lub ze szczególnej potrzeby wspól-
nego ich zwalczania;
oraz przede wszystkim do
• zapewnienia skuteczniejszych środków ochrony 
i wsparcia ofiar przestępstw, 
a także
• umacniania praw jednostek w postepowaniu kar-
nym. 

Koncentrując się li tylko na ostatnim z powyższych 
zagadnień, warto wskazać, że od roku 2009 Unia Eu-
ropejska realizuje harmonogram działań mających 
na celu m.in. umocnienie praw procesowych i osób 
podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu kar-
nym. Plan działań ujęty również w tzw. „programie 
sztokholmskim” dotyczącym byłego III filaru UE, w 
krótkim okresie czasu od 2010 r. zaowocował przy-
jęciem dyrektyw bądź to – póki co - przygotowaniem 
projektów dyrektyw dotyczących podstawowych 
praw jednostek w postepowaniu karnym to znaczy: 
A) prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego,
B) prawa do informowania o prawach i zarzutach, 
C) prawa do porady i pomocy prawnej, 
D) prawa do kontaktu z krewnymi, pracodawcami 
i organami konsularnymi, 
E) prawa do specjalnego zabezpieczenia dla podej-
rzanych/ oskarżonych wymagających szczególnego 
traktowania,
F) zielonej księgi w sprawie tymczasowego aresztowa-
nia. 

Podjęcie tak dynamicznej i szerokiej aktywności 
na polu praw procesowych zatrzymanych, podejrza-
nych i oskarżonych oznacza, że prokuratorzy, sędzio-
wie, częściowo radcowie prawni, ale nade wszystko 
adwokaci uzyskują dodatkowe punkty odniesienia 

i kryteria oceny poprawności przebiegu czynności 
podejmowanych przez organy śledcze i sądowe. Ma-
terialna treść „nowych” – unijnych przepisów jest 
oceniana nie zawsze pozytywnie (polska Fundacja 
Helsińska w ostatnim czasie krytycznie odniosła się 
do projektu dyrektywy dotyczącej prawa dostępu do 
adwokata). 

Mimo to, wypracowane przez organy unijne, a obo-
wiązujące bezpośrednio polskie organy narzędzia, 
umożliwiają karnistom dalsze doprecyzowanie pojęć 
znanych wcześniej głównie z art. 3, 5 oraz 6 Europej-
skiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności. Jak pokazuje przykład z początku artyku-
łu, mogą być one szczególnie przydatne w sprawach 
cudzoziemskich, z natury rzeczy skomplikowanych 
i bardziej podatnych na nadużycia.

Co ciekawe, w najbliższych latach można się 
również spodziewać podjęcia szerokiej działalności 
orzeczniczej na tym polu już nie tylko przez ETPCz 
w Strasburgu, ale i Trybunał Sprawiedliwości UE w 
Luksemburgu, który jak dotąd mało komu kojarzył się 
ze stosowaniem prawa karnego. 

Przyrost przepisów prawa, również na polu unij-
nym rzadko cieszy, zwłaszcza profesjonalistę, który 
musi je znać. Mimo to, ujednolicenie pewnych stan-
dardów procesowych w całej Europie może przynieść 
również dobre owoce. Poza tym, co tu kryć, trzeba 
przyswoić sobie tę materię na tyle szybko, żeby już za 
kilka lat mieć czas na poznawanie szczegółów euro-
pejskiego kodeksu cywilnego (www.sgecc.net)... 

Korzystałem m.in. z materiałów adw. Janusza Tom-
czaka przygotowanych w ramach Europejskiej Aka-
demii Prawa w Trewirze (www.era.int). [  ]

|  Marcin Przybysz - adwokat, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Konstytucyjnego  
i Integracji Europejskiej, Uniwersytet Szczeciński

http://www.era.int
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W różnych przypadkach zdarza się, że język prawniczy 
musi być stosowany równolegle z językami związanymi z 
innymi dziedzinami nauki. W takich sytuacjach dopiero 
zróżnicowane spojrzenie na dany problem umożliwia jego 
pełne zrozumienie. Tak jest między innymi z pojęciem 
zrównoważonego rozwoju – popularnym i wdrażanym za-
równo na poziomie krajowym, jak i europejskim. Z punk-
tu widzenia prawnego jest to określona w Konstytucji RP 
zasada, a z punktu widzenia ekonomicznego, posiadająca 
różne wymiary (społeczny, ekologiczny i ekonomiczny) 
koncepcja.

Ekonomiczny wymiar zrównoważonego rozwoju może 
być rozumiany na różne sposoby. Niewątpliwie jednak 
wynika z ustaleń dokonanych na konferencjach między-
narodowych. I tak, na Konferencji Sztokholmskiej, zorga-
nizowanej przez Konferencję Narodów Zjednoczonych w 
dniach 5 – 16 czerwca 1972 r. uchwalono Deklarację Kon-
ferencji ONZ w sprawie środowiska człowieka. W dekla-
racji tej przyjęto dwadzieścia sześć zasad, wśród których 
wyróżnić można między innymi:

- prawo człowieka do wolności, równości i odpowied-
nich warunków życia w środowisku

- szczególną odpowiedzialność człowieka za zachowa-
nie i rozumne obchodzenie się z dziedzictwem życia w 
stanie dzikim

- konieczność użytkowania nieodnawialnych zasobów 
ziemi w taki sposób, aby ochronić je przed niebezpieczeń-
stwem przyszłego wyczerpania.

W raporcie Komisji Brundtland wskazano, że przez 
zrównoważony rozwój należy rozumieć zaspokojenie 
potrzeb i aspiracji dzisiejszego pokolenia, przy nie pozba-
wianiu przyszłych pokoleń możliwości zaspokajania ich 
potrzeb. I. Jaźwiński słusznie wskazuje, że zrównoważony 
rozwój jako szersza koncepcja, powinien stanowić pod-
stawę polityki ekologicznej całego państwa1. Nie budzi 
wątpliwości, że wśród kluczowych kwestii związanych ze 
zrównoważonym rozwojem w wymiarze ekologicznym 
wymienia się między innymi: niszczenie ekosystemów i 
bioróżnorodności, wyczerpywanie i nadmierną eksploata-
cję zasobów nieodnawialnych oraz związane z tym zagro-
żenia zdrowia ludzkiego.

Jak wskazano powyżej, zrównoważony rozwój jest rów-
nież określony w polskich przepisach prawnych. Zgodnie 
z art. 5 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska zapewnia 
ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego 
rozwoju. Ponadto Konstytucja nakłada na władze pub-
liczne obowiązek zapobiegania negatywnym dla zdrowia 
skutkom degradacji środowiska. Można więc – pomimo 
pewnych wątpliwości przyjąć, że ustawodawca przede 
wszystkim akcentuje wymiar środowiskowy zrównowa-
żonego rozwoju. Pojęcie to zostało rozwinięte w ustawie 
prawo ochrony środowiska, gdzie rozumie się przez nie 
taki rozwój społeczno – gospodarczy, w którym następuje 

1  I. Jaźwiński, Podstawy polityki ekologicznej (w:) K. 
Małachowski (red.) Gospodarka a środowisko i ekolo-
gia, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 209.

proces integrowania działań politycznych, gospodarczych 
i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej 
oraz podstawowych trwałości podstawowych procesów 
przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych 
społeczności lub obywateli zarówno współczesnego poko-
lenia jak i przyszłych pokoleń. WSA w Gorzowie Wielko-
polskim wskazał, że należy przede wszystkim przyjąć, iż 
niniejsza zasada pełni przede wszystkim rolę dyrektywy 
wykładni w przypadku, gdy pojawiają się wątpliwości co 
do zakresu obowiązków, rodzaju obowiązków oraz sposo-
bu ich realizacji. Zasada zrównoważonego rozwoju służy 
do rozwiązywania konfliktów pomiędzy konkurującymi 
ze sobą wartościami, przy czym jedną z tych wartości jest 
ochrona środowiska, a drugą wolność gospodarcza opartej 
na własności prywatnej2. 

W wielu praktycznych sytuacjach mogą pojawić się dy-
lematy, zwłaszcza wśród organów stosujących prawo, co 
będzie konkretnie oznaczać zasada zrównoważonego roz-
woju. Dylematy te będą istotne zwłaszcza w odniesieniu 
do prowadzonej polityki przestrzennej3. Pewną wskazów-
kę w zakresie stosowania tej zasady daje orzecznictwo. I 
tak, WSA w Gliwicach uznając, że normy chroniące zrów-
noważony rozwój nie mogą oddziaływać na rozstrzyg-
nięcia organu administracji publicznej, gdyż są to reguły 
mające zastosowanie do wszystkich działań jednostek 
samorządu terytorialnego, ale nie wprowadzające wprost 
ograniczeń związanych z zagospodarowaniem danego 
terenu4. Mając na uwadze powyższe wskazać należy na 
przykład, że organ wydający decyzję o warunkach zabu-
dowy nie może odmówić wydania decyzji argumentując 
swoje stanowisko tylko i wyłącznie sprzecznością wnio-
sku z zasadą zrównoważonego rozwoju. Przeciwny punkt 
widzenia wprowadzałby zresztą do prawa związanego z 
planowaniem przestrzennym zbyt wiele uznaniowości – 
każdy organ mógłby bowiem odmiennie oceniać, jak za-
sadę zrównoważonego rozwoju należy rozumieć. Dlatego 
najlepszy (reprezentowany również przez Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska) sposób rozumienia rela-
cji prawnych z zasadą zrównoważonego rozwoju sprowa-
dza się do założenia, że zasada ta znajduje wyraz w prawie 
poprzez konkretne instrumenty. Między innymi – pro-
cedurę oceny oddziaływania na środowisko, czy dostęp 
społeczeństwa do informacji o środowisku. Nie zmienia 
to faktu, że organy odpowiedzialne za różne działania – 
poza wymienionymi procedurami - nie powinny kierować 
się zrównoważonym rozwojem. Powinny to robić, ale jest 
to nie tyle ich obowiązek prawny, ile wynikający ze sfery 
zarządzania. [  ]

2  Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 
marca 2009 r., II SA/Go 825/08, LEX nr 526352.
3  Więcej na ten temat w: M. Nowak (red.) Komentarz 
do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2012.
4  Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 grudnia 2008 r., 
II SA/Gl 797/08, LEX nr 529552.

|  dr Maciej J. Nowak, Kierownik Pracowni Ekonomiki Przestrzennej, Katedra Pra-
wa i Gospodarki Nieruchomościami ZUT w Szczecinie, radca prawny 

Zrównoważony rozwój w polskim prawie
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1. Prostytucja – charakterystyka zjawiska
Prostytucję zalicza się do zjawisk patologicznych. 

Najczęściej rozumie się przez nią utrzymywanie przy-
padkowych stosunków seksualnych, bez zaangażo-
wania emocjonalnego, oraz pobieranie za świadczone 
usługi określonych opłat. Można także powiedzieć, że 
osoba prostytuująca się oddaje własne ciało do dyspo-
zycji większej liczbie osób w celu osiągnięcia przez 
nie zadowolenia seksualnego i pobiera za to wynagro-
dzenie materialne1. 

Słowo „prostytucja” zaczęło być obecne w języku 
polskim w XIX wieku, wcześniej posługiwano się 
pojęciem „nierząd”. Słowo prostytucja wywodzi się 
od łacińskiego „prostitutio” (pro – przed; statuere 
– wystawiać na sprzedaż)2. Określenie prostytutka 
najczęściej odnosi się do kobiety zarobkującej prosty-
tuowaniem się. Rzadziej i raczej w konwencji żartu 
mówi się tak o mężczyźnie odbywającym stosunki 
seksualne dla zarobku (np. „Był znany jako męska 
prostytutka”3).

Prostytucja od wieków jest problemem świato-
wym. W starożytności występowała (np. Babilonii, 
Fenicji, Syrii) najpierw w dwu formach: gościnnej i 
religijnej. Forma prostytucji gościnnej polegała na od-
dawaniu gościowi przez męża swojej żony lub córki 
- jako „towarzyszki do spania”. Prostytucja w kontek-
ście religijnym polegała na seksualnym oddawaniu 
się kapłanek w świątyniach, aby przyczynić się do lep-
szych zbiorów w rolnictwie i sukcesów hodowlanych. 
Prostytucja religijna przeniknęła do innych państw 
basenu Morza Śródziemnego i przekształciła się w 
prostytucję zawodową. W średniowieczu prostytucja 
żeńska rozwijała się prawie bez ograniczeń. Prawo 
kanoniczne początkowo tolerowało prostytucję, ale 
już w XVI wieku decyzją papieża Pawła IV zagrożono 
najsurowszymi karami w przypadku, gdyby klienta-
mi prostytutek zostali klerycy lub żonaci mężczyźni. 
Papież Sykstus V próbował zmienić sytuację grożąc 
prostytutkom najsurowszymi karami cielesnymi, jak 
obcinanie uszu, nosa, aż do kary śmierci. W więk-
szym stopniu zaczęto tolerować prostytucję w XVII  
wieku, a wiek XVIII – okres oświecenia, emancypacji 
kobiet, humanizacji prawa karnego utrwalił ten stan. 

1 Moczydłowska J., 1994, Prostytucja nieletnich dziew-
cząt (w:) „Problemy opiekuńczo – wychowawcze” 10
2  Długosz - Kurczabowa K., 2003, Nowy słownik ety-
mologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa
3  Dudaj B. (red.), 2001, Słownik współczesny języka pol-
skiego t.2., Readers’s Digest Przegląd Sp. z o.o., Warszawa

Prostytutki w Polsce, jak wynika z danych Komen-
dy Głównej Policji, najczęściej rekrutują się z rodzin 
robotniczych - 70 – 80%, około 15 – 20% z rodzin chłop-
skich, a 7% z rodzin inteligenckich. Większość prosty-
tutek ma wykształcenie podstawowe - 71%, średnie 
- 28%, niepełne wyższe lub wyższe - ok. 0,7%. Prostytut-
ki często dokonują przestępstw kryminalnych takich 
jak: kradzieże, rozboje, włamania, handel narkotykami 
i in.4.

Czynniki prowadzące do prostytucji mają charak-
ter socjologiczny, psychologiczny, biologiczny, ekono-
miczny i kulturowy. Najczęściej wskazywane przez 
badaczy uwarunkowania prostytucji to: wadliwa 
struktura rodziny, alkoholizm lub nadużywanie al-
koholu w rodzinach, zła atmosfera wychowawcza w 
domu rodzinnym, niski poziom wykształcenia i brak 
przygotowania zawodowego potencjalnych prostytu-
tek, niski status materialny rodziny pochodzenia, niski 
poziom wykształcenia rodziców, wczesne rozpoczyna-
nie życia seksualnego przez dzieci, bycie ofiarą wyko-
rzystywania seksualnego i in.5. 

Prostytucja występuje w postaciach: heteroseksual-
nej, homoseksualnej i dziecięcej. Prostytucję homosek-
sualną uprawiają przede wszystkim mężczyźni. Wśród 
mężczyzn uprawiających prostytucję dominują młodzi 
ludzie, w wieku 17 - 20 lat. Większość z nich pochodzi 
ze środowisk robotniczych i chłopskich, a tylko nie-
liczna grupa z rodzin inteligenckich. Prostytucja ho-
moseksualna jest na ogół powiązana z przestępczością 
(przeważają kradzieże, rabunki)6.

Podejmowane były (i są) różne próby uregulowania 
prawnego prostytucji, poprzez prohibicjonizm, regla-
mentaryzm, neoreglamentaryzm, abolicjonizm. Prohi-
bicjonizm - to całkowity zakaz uprawiania prostytucji. 
Przepisy prawne skierowane są wyłącznie przeciwko 
kobietom, a mężczyźni współuczestniczący w dokony-
waniu czynów nierządnych są bezkarni. Reglamenta-
ryzm - system obowiązujący w Europie od Napoleona I. 
Polegał on na uznaniu fizycznych potrzeb mężczyzny 
do zaspokojenia popędu płciowego, uwzględnieniu 
warunków ekonomicznych ograniczających zawarcie 
małżeństwa, wskazywano także na obowiązek lecze-
nia prostytutek, co miały ułatwić legalne domy pub-

4  Świętochowska U., 2001, Patologie cywilizacji 
współczesnej, Toruń
5  Kowalczyk-Jamnicka M.,1998, Charakterystyka 
współczesnej prostytucji (w:) B. Urban (red.), Problemy 
współczesnej patologii społecznej, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków
6  Świętochowska U., 2001, Patologie cywilizacji współ-
czesnej. Op.cit.; Hołyst B., 2004, Psychologia kryminali-
styczna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa
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liczne i rejestracja prostytutek przez policję. System 
ten nie rozwiązał problemu prostytucji, nie zahamo-
wał też rozprzestrzeniania się chorób wenerycznych. 
Neoreglamentaryzm - to modyfikacja poprzedniego 
systemu – reglamentaryzmu - polegająca na rejestracji 
prostytutek przez władze sanitarne, a nie organy poli-
cyjne. System ten miał zapobiegać przede wszystkim 
rozprzestrzenianiu się chorób wenerycznych. Wystę-
puje on w wielu krajach. W tym systemie obowiązuje 
zakaz prowadzenia domów publicznych. Podstawo-
wym zastrzeżeniem w tym systemie jest dyskrymina-
cja kobiet i mała szansa na ich resocjalizację. 

Abolicjonizm powstał jako przeciwieństwo neore-
glamentaryzmu. Pojawił się w latach 70. XIX wieku 
w Anglii. Przeciwstawiał się karaniu wyłącznie ko-
biet za prostytucję, wskazywał, że pobyt w więzieniu 
utrudnia proces resocjalizacji prostytutek. System ten 
został powszechnie aprobowany. Uznała go Liga Naro-
dów i ONZ. Został on również wprowadzony w Polsce 
w 1952 roku po długim okresie panowania systemów 
reglamentacji i neoreglamentacji. Podstawowe zasa-
dy abolicjonizmu są następujące: 1) upowszechnianie 
oświaty zdrowotnej wśród prostytutek, 2) działalność 
profilaktyczna wśród dziewcząt, aby uchronić je przed 
prostytucją, 3) reedukacja prostytutek, 4) karanie orga-
nizatorów prostytucji7.

2. Prostytucja wśród dzieci i młodzieży
Prostytucja dziecięca, w odróżnieniu od seksualne-

go molestowania, jest zjawiskiem stosunkowo nowym 
i pojawiła się na szeroką skalę w XX wieku. Prostytucja 
dziecięca występuje zarówno w krajach ekonomicz-
nie rozwiniętych, jak i w krajach rozwijających się. O 
powstaniu prostytucji dziecięcej zadecydowały inne 
formy patologii społecznych, takie jak: porzucenie i 
zaniedbywanie dzieci przez rodziców, analfabetyzm, 
nędza, bezrobocie itp8. Ten ostatni czynnik – bezro-
bocie w rodzinach i brak środków do życia - stanowi 
najistotniejszy motyw skłaniający dzieci do prostytu-
owania się. Większość prostytutek dziecięcych stano-
wią dziewczynki w wieku 12-16 lat, a nawet młodsze. 
Zaniedbywane wychowawczo i ekonomicznie przez 
rodziny dzieci stanowią łatwą zdobycz dla stręczycieli, 
pedofilów, homoseksualistów itp. Zjawisko prostytucji 
dziecięcej w największym stopniu występuje w Azji, w 
mniejszym rozmiarze ujawnia się w USA, Australii, w 
Europie Zachodniej oraz - szczególnie od roku 1989 - w 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w państwach 
pokomunistycznych, także w Polsce.

Zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci na-
sila się. Z raportu przedstawionego na I Światowym 
Kongresie w Sztokholmie, na temat prostytucji dzie-
cięcej, wynika, iż prostytucja zwiększyła się w Estonii, 

7  Świętochowska U., 2001, Patologie cywilizacji 
współczesnej, op.cit.
8  Mańka A., Nadużycia seksualne wobec dziecka jako 
przejaw patologii międzyludzkiej, (w): A. Nowak (red.), 
Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne, 
Kraków 2000; A. Nowak, E. Wysocka, Problemy i zagroże-
nia społeczne we współczesnym świecie, Katowice 2001

Łotwie, Litwie, Rumunii, Polsce, Rosji i na Węgrzech. 
W raporcie stwierdza się, że znaczne obniżenie stan-
dardu życia w krajach postsocjalistycznych i zuboże-
nie dużych grup społeczeństwa jest przyczyną wzrostu 
prostytucji i seksualnego wykorzystywania nieletnich. 
Rozpad instytucji społecznych, zanik subwencji pań-
stwowych są dodatkowymi przyczynami pogorszenia 
się sytuacji dzieci pochodzących z grup szczególnego 
ryzyka. Do nich należą dzieci z domów dziecka, bez-
domne i pochodzące z rodzin wykluczenia społecznego. 

Liczba dzieci wykorzystywanych seksualnie syste-
matycznie wzrasta. Dane statystyczne ONZ wskazu-
ją, że rocznie około milion dzieci zmuszanych jest do 
praktyk seksualnych. Tymczasem art. 34 Konwencji 
Praw Dziecka ONZ, ratyfikowany przez 187 krajów 
mówi, że państwa strony zobowiązują się do ochrony 
dziecka „przed wszelkimi formami wyzysku seksual-
nego i nadużyć seksualnych”9.

W państwach Europy Środkowo – Wschodniej moż-
na wyodrębnić następujące modele dziecięcej prosty-
tucji:
1) dzieci oferujące usługi seksualne w miastach w 
miejscach publicznych takich jak: ulice, parki, dworce, 
przejścia podziemne itp. - klientami ich są najczęściej 
osoby z ubogich warstw społecznych, których nie stać 
na droższe usługi seksualne; w ostatnich latach klien-
tami dzieci stają się zachodni turyści seksualni;
2) wykorzystywanie, szczególnie przez zachodnioeu-
ropejskich pedofilów, dzieci z polskich domów dziecka 
(zaproszenia na wakacje);
3) nieletnie dziewczęta z Europy Środkowo – Wschod-
niej dostarczane do zachodnich domów publicznych;
4) prostytucja drogowa;
5) międzynarodowy handel chłopcami, który przybie-
ra przede wszystkim formę działania na ulicach więk-
szych miast zachodnioeuropejskich. Najmłodsi chłop-
cy mają 9 lat, średnia wieku wynosi 13-14 lat;
6) dzieci wykorzystywane jako „aktorzy” w filmach 
pornograficznych.

Warto zaznaczyć, że Szwecja i Albania są ostatnimi 
państwami w Europie, w których posiadanie pornogra-
fii dziecięcej nie jest nielegalne.

Wśród czynników sprawczych prostytucji dzieci i 
młodzieży można wyróżnić uwarunkowania psycho-
logiczne i społeczne. W obszarze czynników psycho-
logicznych na uwagę wskazują predyspozycje poznaw-
cze, emocjonalne i społeczne dzieci i młodzieży. Jeśli 
chodzi o cechy poznawcze, to wśród dzieci zajmują-
cych się prostytucją spotykamy osoby o prawidłowym 
poziomie rozwoju intelektualnego oraz o niższym niż 
przeciętny poziomie rozwoju umysłowego, a nawet 
dzieci upośledzone umysłowo. W procesach spostrze-
gania i myślenia oraz systemie wartości, motywacji i 
potrzeb dzieci o prawidłowym poziomie rozwoju umy-
słowego stwierdza się silnie rozwiniętą i utrwaloną po-
stawę materialistyczną, chęć zdobycia za wszelką cenę 
pieniędzy na podstawowe środki do życia lub „lepszą” 

9  Świętochowska U., 2001, Patologie cywilizacji 
współczesnej, op.cit.
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odzież, kosmetyki, płyty itp. Zajęcie się prostytucją sta-
nowi u tych dzieci przemyślaną metodę na zdobywa-
nie środków finansowych. U dzieci o niższym niż prze-
ciętny poziomie rozwoju umysłowego i upośledzonych 
umysłowo, poza motywacją materialną, czynnikiem 
sprawczym prostytucji jest także obniżona zdolność do 
prawidłowej percepcji siebie i swojej sytuacji społecz-
nej, brak perspektyw awansu społecznego itp.10 

Na uprawianie przez dzieci i młodzież prostytucji 
mają wpływ niektóre czynniki środowiskowo – wy-
chowawcze. Prostytucji wśród dzieci sprzyja nierząd 
rodziców. Matki - prostytutki modelują zachowania có-
rek, które często zostają także prostytutkami. Przestęp-
czość rodziców, wynikająca z cech ich osobowości dys-
socjalnej, jest czynnikiem sprzyjającym prostytucji. 

Kolejnym czynnikiem ryzyka prostytucji dzieci jest 
styl wychowawczy w rodzinie. Kształtowaniu się cech 
osobowości nieprawidłowej i zaburzeniom zachowa-
nia u dzieci sprzyjają style wychowawcze, szczególnie 
- autorytarny i liberalny (leseferyczny)11. Styl autorytar-
ny, oparty na zasadach przemocy, karania i wysokiej 
kontroli zachowania dziecka, może doprowadzić do 
niewykształcenia się systemu wewnętrznej kontroli 
zachowania w strukturze osobowości. Dziecko prze-
strzega norm społecznych wtedy, kiedy jest kontrolo-
wane przez rodzica. Brak kontroli zewnętrznej powo-

10  Moczydłowska J., 1994, Prostytucja nieletnich dziew-
cząt (w:) „Problemy opiekuńczo – wychowawcze” 10
11  Od: Laisser faire (fr.) – nie stawiać przeszkód (dziecku)

duje ryzyko występowania zachowań dyssocjalnych u 
dziecka, np. prostytuowanie się, przestępczość, agresja 
itp. Do podobnych skutków może doprowadzić nad-
miernie liberalny styl wychowawczy - leseferyzm. Jego 
cechą dominującą jest daleko posunięty brak kontroli 
rodziców nad rozwojem osobowości dziecka, które 
nie ma okazji do poznawania i internalizacji prospo-
łecznych norm zachowania. W konsekwencji dzieci 
nie uczą się odróżniać dobra i zła, zachowań pożąda-
nych społecznie i antyspołecznych, dobrych z punktu 
widzenia prawidłowego rozwoju osobowości i szko-
dzących temu rozwojowi. Z badań nad zaburzeniami 
zachowania u dzieci i młodzieży wiadomo, że niepra-
widłowe zachowania nasilają się, gdy zyskują uwagę 
otoczenia. Jeśli rodzice pozwalają, aby nieprawidłowe 
zachowanie przynosiło korzyści dziecku to uczą swoje 
dzieci zachowywać się antyspołecznie. 

Należy wreszcie podkreślić, że czynnikiem sprzyjają-
cym prostytucji dziewcząt i chłopców jest doświadcze-
nie bycia wykorzystywanym seksualnie w rodzinie lub 
poza nią. Dzieci bywają nakłaniane za pomocą przekup-
stwa, groźby itp. do uczestnictwa w aktach seksualnych, 
następnie szantażowane i zmuszane do prostytucji. 

Jeśli chodzi o czynniki ryzyka prostytucji związane 
ze środowiskiem szkolnym to należy wskazać i podkre-
ślić złą organizację pracy nauczycieli i nauki dzieci w 
szkołach, w tym brak lekcji wychowawczych na temat 
ryzyka patologii społecznych, niski poziom edukacji, 
zbyt dużą liczbę dzieci w szkołach i klasach, brak nale-
żytego nadzoru wychowawczego ze strony personelu, 
dostęp do narkotyków w szkołach itp.12

3. Zakończenie
Narastające w naszych czasach zjawisko prosty-

tuowania się dzieci i młodzieży stanowi niepokoją-
cy z punktu widzenia jednostkowego i społecznego 
problem cywilizacyjny. W wymiarze indywidualnym 
wskazuje na zaburzone zachowania małoletnich, w 
wymiarze społecznym może świadczyć o zaburze-
niach w przebiegu organizowania procesów wychowa-
nia i socjalizacji. Prostytuowanie się dzieci i młodzieży 
jako typ zaburzonego zachowania z nieprawidłowym 
procesem socjalizacji wiąże się ze zdobywaniem przez 
dzieci doświadczeń przyczyniających się do powsta-
nia struktur osobowości cechujących się, m.in. bra-
kiem odpowiednich kompetencji do działań społecz-
nie akceptowanych, niedorozwojem emocjonalnym z 
korespondującymi z nim ucieczkowymi mechanizma-
mi obronnymi, redukcją wielowymiarowości własne-
go bytu przede wszystkim do wymiaru biologicznego, 
z towarzyszącym mu witalizmem, hedonizmem, kon-
sumpcjonizmem, preferencją wartości rzeczowych, 
rozdwojoną tożsamością nie pozwalającą na poczucie 
jedności i ciągłości własnej biografii stanowiącą przy-
czynę obniżania zarówno samooceny, jak i świadome-
go, konstruktywnego wglądu w świat własnych prze-
żyć i doświadczeń.  [  ]

12  Goodman R., Scott S., 2000, Psychiatria dzieci i młodzie-
ży, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław
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W dniach 10-12 sierpnia na Jeziorze Dąbie oraz na 
Odrze wzdłuż Wałów Chrobrego odbyły się jubileu-
szowe 50 regaty w ramach cyklu Polish Match Tour, 
czyli zaliczane do Pucharu Świata - Szczecin Match 
Race 2012. Baza regat zlokalizowana była w Cen-
trum Żeglarskim oraz przy scenie głównej festiwalu 
PyroMagic na Wałach. Regaty rozgrywane były pod 
patronatem Marszałka Województwa Zachodniopo-
morskiego. 

Szczecińskie regaty rozgrywane były po raz pią-
ty od 2008 r. i w tegorocznej edycji zgromadziły naj-
mocniejszą w historii stawkę zawodników. Aż 8 z 12 
zawodników sklasyfikowanych było w czołowej 100 
światowego rankingu ISAF (żeglarskiego odpowied-
nika rankingu ATP tenisistów) na 1670 sklasyfiko-
wanych załóg, w tym aż 4 w czołowej 50! Tak moc-
na obsada spowodowała, że ISAF (Międzynarodowa 
Federacja Żeglarska) uhonorowała  Szczecin Match 
Race 2012 podniesieniem współczynnika z grade3 na 
grade2, co zdarza się niezmiernie rzadko!

Na tle mocnej obsady zagranicznej 5 załóg z Holan-
dii, Finlandii, Turcji i Niemiec polskie załogi wypadły 
bardzo dobrze. W eliminacjach najlepszy okazał się 
Rafał Sawicki (38 rank ISAF), ale doskonale radzili 
sobie również zajmujący kolejne pozycje: Jurjen Fe-
itsma z Holandii (28 rank ISAF), Marek Stańczyk (20 
rank ISAF) oraz szczecinianin Patryk Zbroja (48 rank 
ISAF). Niespodziewanie do fazy play-off i ćwierćfina-
łów nie awansowali wysoko rozstawieni Yasar Tum-
sen w Turcji i triumfator szczecińskich regat z 2009 
roku Jeroen Den Boer (Holandia). 

Z fazy play-off do niedzielnych półfinałów na Odrze 
zakwalifikowali się ostatecznie: Stańczyk, Sawicki, 

Feitsma i Karol Górski. Stańczyk pokonał Górskiego, 
a Sawicki Feitsma i zgromadzeni na brzegu kibice 
mogli w finale oglądać rewanż ze zeszłoroczny finał. 
W 2011 roku górą był Sawicki wygrywając 3-1. Tym 
razem po 2 zaciętych pojedynkach lepszy ponownie 
okazał się Sawicki wygrywając 2-0.

„Mamy patent na Szczecin” tak podsumował swój 
sukces sternik gdyńskiej załogi Lufthansa Systems, w 
której obok Rafała Sawickiego płynęli Jan Fursewicz 
i Piotr Szwoch. W meczu o 3 miejsce górą był zespół 
Iława Sailing Karola Górskiego i w ten sposób całe po-
dium w Szczecinie padło łupem Polaków! 

Reprezentanci gospodarzy w składzie: Maciej 
Gonerko – trymer żagli przednich, Marek Proko-
piak – pitman, Patryk Zbroja – sternik (ambasadorzy 
Szczecina i regat Szczecin Match Race) tym razem 
nie awansowali do półfinałów, ulegając w swoistym 
klasyku po bardzo zaciętej walce 1:2 dobrze dyspono-
wanej załodze Karola Górskiego. Szczecinianie osta-
tecznie zostali sklasyfikowanym na 5 miejscu.

Nagrody zwycięzcom oraz jubileuszowe podarun-
ki dla organizatorów regat wręczał wiceprezydent 
Szczecina Bogdan Jaroszewicz.

Klasyfikacja końcowa:
1. Lufthansa Systems Racing – Rafał Sawicki (POL)
2. Nautiner Henri Lloyd Team – Marek Stańczyk (POL)
3. Iława Sailing Team – Karol Górski (POL)
4. Feitsma Racing – Jurjen Feitsma (NED)
5. Patryk Zbroja Yacht Racing Team – Patryk Zbroja (POL) 

Zdjęcia: Robert Hajduk
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Szczecin Match Race 2012

| Patryk Zbroja, adwokat
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25 sierpnia dwóch szczecińskich żeglarzy wypły-
nęło w wyczynowy rejs wokół Bałtyku. Popłyną non-
-stop, bez zawijania do portów, nie bacząc na pogodę. 
Ustanowią możliwie najkrótszy czas i rozpoczną nową 
tradycję żeglarską – bicie rekordu w okrążaniu Morza 
Bałtyckiego. Będzie to pierwszy taki wyczyn w historii 
polskiego żeglarstwa. Współorganizatorami imprezy są 
miasta Szczecin oraz Świnoujście. 

Na pokładzie rządzić będą pomysłodawcy idei Baltic 
Loop: Krzysztof „Kokos” Łobodziec i adwokat Mikołaj 
„Miki” Marecki. Przed nimi ok. 1200 mil morskich, 
kapryśna pogoda, bezsenne noce i niebezpieczne we 
wrześniu oraz trudne nawigacyjnie wody. Okrążą ba-
sen główny Morza Bałtyckiego, startując ze Świnouj-
ścia i mijając lewą burtą: Rostock, Ystad, Sztokholm, 
Tallin, Rygę, Kłajpedę oraz Hel. Rejs zakończą w Szcze-
cinie. Ich wynik oraz Puchar Prezydenta Szczecina bę-
dzie czekał na śmiałków w przyszłym roku.

Przedsięwzięcie powstało z połączenia szybkości z 
męstwem, przyjaźni z przygodą, a przede wszystkim ze 
spotkania umiejętności i marzeń doświadczonego re-
gatowca – „Kokosa” oraz samotnego żeglarza – „Mikie-
go”. - Planowaliśmy Baltic Loop z myślą o wyczynach 
żeglarskich na Bałtyku. Wiemy, że jest ich wiele, więc 

zależało nam, aby ten był w jakiś sposób wyjątkowy. 
Dlatego powstała niespotykana dotąd idea rejsu dwu-
osobowego, bez zawijania do portów i wokół Bałtyku – 
mówi Mikołaj. Chłopakom zależy na stworzeniu nowej 
żeglarskiej tradycji. – Rozpoczynamy walkę o Puchar 
Prezydenta Miasta Szczecina dla tej dwuosobowej zało-
gi, która w najkrótszym czasie okrąży Bałtyk non-stop. 
Punktem wyjścia dla następnych śmiałków, będzie czas 
jaki uzyskamy w tym roku, o ile oczywiście warunki 
pozwolą nam na ukończenie tego rejsu, bo powiedzmy 
sobie szczerze, że nie ma wyczynu bez ryzyka – dodaje 
Krzysiek. – Rzucamy wyzwanie! – mówi zgodnie team. 

Żeglarze popłyną w sztormiakach Henri Lloyd. Z 
uwagi na jakość, ale i rodzime korzenie marki, którą 
założył Polak - Henryk Strzelecki. 

Czy ktoś pobije ich wynik w 2013 roku? Niech od-
ważni próbują. Oni zamierzają zostać niezwyciężeni! 

Relacja z przebieg rejsu „Świnoujście - Szczecin 
BALTIC LOOP 2012 Speed Challenge” będzie dostępna 
na FaceBook’u - funpage „Baltic Loop” oraz stronie in-
ternetowej www.BalticLoop.pl (strona w budowie). 

/przedruk informacji za BalticLoop 2012 Speed Challenge/

Bałtyk na okrągło!

http://www.BalticLoop.pl
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Opinia publiczna zwykła utożsamiać Parlament 
Europejski z przechowalnią. Dość powszechnie uwa-
ża się, że zsyłani są tam ci politycy, którzy z jakichś 
powodów, jak to najczęściej bywa w polityce – poli-
tycznych, nie przystają w danej chwili do sytuacji na 
krajowym „podwórku”. Przeczekują w Brukseli czas 
nieurodzaju, by powrócić – wzbogaceni nie tylko o 
nowe doświadczenie - do łask establishmentów par-
tyjnych. To prawda, lecz tylko połowiczna. Lwia część 
posłów do Parlamentu Europejskiego (zwanych w me-
diach „eurodeputowanymi” czy „europosłami”) zasia-
da w nim na skutek świadomego wyboru; ubiegają się 
o elekcję po to, by urzeczywistniać interesy obywate-
li. Są bowiem, zgodnie z traktatami, przedstawiciela-
mi obywateli UE1. Ich aktywność ma zadać, choćby 
częściowo, kłam twierdzeniu o deficycie demokracji 
w Unii. Równie powszechny jest pogląd, że tam – w 
Brukseli – życie poselskie opływa w luksusy, służbo-
we samochody i telefony, a każdy niemal dzień koń-
czy się wielkim balem, bądź co najmniej – międzyna-
rodowym rautem. To też jest prawdą tylko do połowy. 

Spytasz Szanowny Czytelniku, jakże więc wyglą-
da codzienność parlamentarna? Czy aby na pewno 
deputowani nie marnotrawią unijnych, ergo - wspól-
nych, pieniędzy? Czy oni naprawdę nie robią nic inne-
go prócz quasi-dystyngowanych przemarszów przed 
kamerami w kuluarach parlamentarnych i wizytami 
w mediach, tak ostro przez nich samych krytykowa-
nych? Otóż nie! Chociaż, niestety, bywają niechlubne 
wyjątki, również z Polski. 

Każdy tydzień w Parlamencie jest inny. Determi-
nuje go roczny plan legislacyjny UE, przyjęty przez 
Parlament, Komisję i Radę. Sesja roczna Parlamentu 
zaczyna się w drugi wtorek marca. Jak każda sesja ple-
narna trwa tydzień i odbywa się w Strasburgu. Jedy-
nie tzw. mini sesje (krótkie sesje plenarne) odbywają 
się w Brukseli. Trwają zazwyczaj nie dłużej niż dzień. 
Przed każdą sesją zbiera się Konferencja Przewodni-
czących, która ustala porządek dzienny. Jego projekt 
musi być dostarczony deputowanym nie później niż 
na 3 godziny przed otwarciem sesji. Każda komisja, 
grupa polityczna (tzw. frakcja) lub co najmniej 32 de-

1  Proszę jednak się nie martwić. Obywatelstwo UE 
nie prowadzi do powstania jakiegoś nowego, nadrzęd-
nego nad narodowymi, suwerena. Jest konsekwencją 
posiadania obywatelstwa Państwa Członkowskiego. 
Każdy obywatel jednego z 27 państw-członków, jest 
zarazem obywatelem Unii. Obywatelstwo unijne ma 
charakter subsydiarny, dodatkowy - dopełnia jedynie 
wolności i praw obywatelskich w sferze unijnej (por. 
art. 9 - 11 Traktatu o UE oraz art. 18-25 Traktatu o 
funkcjonowaniu UE). 

putowanych może, nie później niż na godzinę przed 
jej otwarciem, przedłożyć Przewodniczącemu pro-
pozycję zmian. Parlament przyjmuje porządek więk-
szością głosów, głosując najpierw nad poprawkami, 
a później nad całym porządkiem uwzględniającym 
przyjęte poprawki.

W trakcie sesji planarnych zapadają najbardziej 
ważkie decyzje. Ich znaczenie znacznie wzrosło po 
wejściu w życie Traktatu z Lizbony, na mocy którego 
Parlament Europejski stał się, obok Rady, organem 
pełniącym funkcję prawodawczą, budżetową, a nad-
to - kontrolną i konsultacyjną. Posiedzenia plenarne 
charakteryzują się zwłaszcza tym, że debaty, wystą-
pienia w imieniu komisji, frakcji i delegacji, a także 
głosowania nierzadko są burzliwe, choć nie arogan-
ckie – jak w Polsce, i trwają bardzo długo. W pierw-
szym dniu (poniedziałek) trwają od 17.00 do 23.00, 
w kolejne dwa dni od 8.30 lub 9.00 do 23.00, zaś w 
czwartek tylko do 17.00. Jeżeli jednak porządek dzien-
ny nie zostanie wyczerpany, posłowie, rzecz jasna, 
ci zainteresowani daną materią, obradują znacznie 
dłużej. Najciekawsze są głosowania. Kworum jest 
osiągnięte, gdy na sali znajduje się nie mniej niż 1/3 
deputowanych. Jest ono sprawdzane tylko przed gło-
sowaniami, na wniosek 32 posłów. Jeżeli okaże się, że 
wymóg kworum nie jest spełniony, Przewodniczący 
przekłada głosowanie na kolejny dzień obrad. Ozna-
cza to, że do dyskusji, przyjęcia protokołu i porządku 
dziennego obrad wymóg kworum nie ma zastosowa-
nia. Nie powinien dziwić więc fakt, iż często na sali są 
wyłącznie deputowani zainteresowani daną sprawą. 
Nie wdając się w rozważania o sposobach oddawania 
głosów przez deputowanych (co do zasady przepro-
wadza się głosowanie jawne – poprzez podniesienie 
ręki; może być zarządzone, na wniosek uprawnionej 
grupy posłów, głosowanie imienne, elektroniczne lub 
tajne), podkreślić należy jedno ciekawe rozwiązanie 
– składanie uzasadnień do głosowania. Uzasadnienie 
może być ustne – wówczas trwa minutę, lub pisemne 
- obejmujące maksymalnie 200 słów. Uzasadnienia pi-
semne włącza się do protokołu i publikuje na stronie 
internetowej Parlamentu2, tak by każdy wyborca mógł 
dowiedzieć się, jak i dlaczego głosował dany poseł. 

Zgoła inaczej przedstawiają się tygodnie komisyj-
ne. Kilkudniowe posiedzenie zaczyna się zazwyczaj w 
poniedziałek o godz. 15.00. Daje to posłom wystarcza-
jąco dużo czasu na dojazd z państw członkowskich. 
By żaden z nich nie stracił możliwości uczestniczenia 
w merytorycznej części posiedzenia, w pierwszym 
dniu odbywają się zazwyczaj wysłuchania eksper-
tów lub przedstawicieli innych organów, instytucji 

2  http://www.europarl.europa.eu/news/pl

| Jan Uniejewski, student III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji US

Z życia „Europejskiej Przechowalni”
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czy agencji europejskich, zapraszanych przez daną 
komisję, by pomogli jej członkom wgryźć się w zagad-
nienie, nad którym ma pracować. Materiały z konsul-
tacji przekazywane są również nieobecnym posłom. 
Kolejny dzień rozpoczyna się najwcześniej o godz. 
9.00. Wówczas rozpoczynają się merytoryczne dys-
kusje nad sprawozdaniami i projektami. Komisja, by 
właściwie ocenić dany projekt czy przygotować włas-
ną inicjatywę, wyłania posła-sprawozdawcę, któremu 
powierza pracę w danej sferze. Do pomocy wybierany 
jest również tzw. poseł sprawozdawca-cień. Oni oby-
dwaj, wraz z pracownikami delegowanymi z Sekre-
tariatu Generalnego PE, sporządzają sprawozdania 
i opinie, w oparciu o które komisja prowadzi dalsze 
prace. Około 14.00 ogłaszana jest przerwa obiadowa. 
Komisja zbiera się po godzinie, by prowadzić dalsze 
prace do 18.00, a nierzadko dłużej. Prace w tym trybie 
trwają do czwartku, do godz. 15.00, gdy po obiedzie 
posłowie opuszczają Brukselę. W trakcie tygodni ko-
misyjnych odbywają się również inne spotkania – 
frakcji parlamentarnych (grup politycznych), delega-
cji narodowych i klubów, czyli posłów z danego kraju 
członkowskiego zasiadających w danej frakcji. 

Wszystkie dotychczas wspomniane posiedzenia 
są transmitowane na żywo na stronie internetowej 
Parlamentu. W tym miejscu nie sposób nie poświęcić 
słów kilku korpusowi tłumaczy, bez którego Parla-
ment funkcjonować by nie mógł. Każde posiedzenie 
jest na bieżąco tłumaczone na wszystkie 23 języki 
urzędowe UE. By posiedzenie przebiegało sprawnie 
najpierw tłumaczy się wystąpienie na jeden z trzech 
podstawowych języków (francuski, angielski, niemie-
cki), a później na pozostałe. Konsekwencją są sytua-
cje, gdy część posłów śmieje się już z żartów, którymi 
posłowie uwielbiają okraszać swoje wystąpienia, a 
pozostali czekają na ich przetłumaczenie. Sala śmieje 
się więc w trzech falach – posłowie z kraju mówcy, po-
słowie posługujący się jednym z trzech ww. języków i 
w końcu - pozostali posłowie. 

Tygodnie komisyjne obfitują w spotkania pozapar-
lamentarne. Posłowie otrzymują zastraszająco dużo 
zaproszeń na przyjęcia, odczyty, rauty i inne, na któ-
rych organizatorzy, chcąc coś dla siebie wylobbować, 
próbują „swatać” interesy partykularne z interesami 
unijnymi. Jest to zjawisko naturalne i nieuniknione 
w systemach demokratycznych. Trudno wręcz było-
by z nim walczyć. Nie jest jednak tak, jak się części 
obserwatorów życia publicznego wydaje, że posłowie 
biegają na takie spotkania bez opamiętania. Za każ-
dym razem starannie sprawdzane jest, kto na takim 
spotkaniu się pojawi, czy przypadkiem nie dojdzie do 
spotkania z oponentami politycznymi lub z ludźmi, z 
którymi - oględnie rzecz ujmując – deputowanym nie 

wypada się spotkać. Na znaczną część eventów, jak 
zwykli to nazywać poselscy asystenci – deputowani 
nie chodzą. Odwiedzają je zwłaszcza ci pierwsi oraz 
pracownicy Parlamentu. Spotkania te często tema-
tycznie związane są z państwem aktualnie sprawu-
jącym Prezydencję w Radzie. Nadmienić tu trzeba, 
że szczególną sympatią i zainteresowaniem cieszyły 
się inicjatywy podejmowane w trakcie polskiej prezy-
dencji. Do dziś wspomina się wielkie święto polskich 
jabłek, jakie zorganizowano na Poziomie 3. Polska ak-
tywność widziana była i chwalona na każdym kroku. 

Ostatnią grupą tygodni w roku są tygodnie prze-
znaczone na tzw. zewnętrzne działania parlamen-
tarne, czyli tygodnie prac w okręgach wyborczych. 
W 2012 r. przypadnie ich 7. To wówczas posłowie do-
stępni są dla wyborców w biurach terenowych. Każ-
dy deputowany ma ich kilka, co wynika ze znacznej 
powierzchni okręgów. Bardzo interesującą praktykę 
w kontakcie z wyborcami prowadzą posłowie wywo-
dzący się z Polskiego Stronnictwa Ludowego, wcho-
dzący w szeregi Europejskiej Partii Ludowej, których 
w ławach parlamentarnych zasiada 43. Podzielili oni 
między sobą obszar całego kraju, tak by każdy z wy-
borców lub sympatyków ich środowiska politycznego, 
a także każdy zainteresowany, miał szansę spotkać 
się z posłem w siedzibie regionu partii. Jest to inicja-
tywa cenna o tyle, że w pełni daje wyraz przedstawi-
cielskiemu charakterowi mandatu deputowanego; ma 
utwierdzić ludzi w przekonaniu, że posłowie rzeczy-
wiście pracują w ich interesie. Praca w okręgu pozwa-
la posłowi na zapoznanie się z realnymi potrzebami 
i interesami obywateli, których – co podkreślam raz 
jeszcze – jest przedstawicielem. 

Życie posła, niejako z konieczności wyborczej, to 
życie medialne. Jednakże wygląda trochę inaczej niż 
w polskim parlamencie. Dla bytu medialnego strate-
giczne znaczenie ma Poziom 3, przez który przejść 
musi każdy, kto chce przemieścić się między poszcze-
gólnymi budynkami kompleksu parlamentarnego. 
Tam też każdy poseł liczyć się musi z niespodziewa-
nym rajdem dziennikarskim, uwieńczonym ostrza-
łem niespodziewanych pytań, niekoniecznie zadawa-
nych w znanym mu języku. Dla wygody dziennikarzy 

3  Wejście w życie Traktatu Lizbońskiego, a w szcze-
gólności jego Protokołu nr 36 w sprawie postanowień 
przejściowych, spowodowało przyznanie Polsce, do 
2014 r., dodatkowego miejsca w Parlamencie. Mandat, 
zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązującej 
wówczas ustawy z 23.01.2004 r. Ordynacja wyborcza 
do Parlamentu Europejskiego, obsadzony został przez 
Posła z PSL. Dzięki temu w ławach parlamentarnych 
zasiada 51 posłów z Polski. 
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i deputowanych wzniesiono tam profesjonalne stu-
dio telewizyjne, z którego mogą być prowadzone 
debaty i wywiady z posłami opuszczającymi salę 
plenarną. Nie ma jednak w PE zwyczaju biegania za 
deputowanym z kamerą i mikrofonem, ani wdzie-
rania się siłą do jego biura, co bywa jedyną treścią 
przekazu telewizyjnego z Sejmu. Député odetchnąć 
może z ulgą, gdy niedostrzeżony wymknie się z tej 
strefy „0”. Do budynków, w których mieszczą się 
biura poselskie, wstęp mają tylko dziennikarze, któ-
rzy nie dość, że umówią się na spotkanie, to jesz-
cze zostaną wprowadzeni przez asystentów posła. 
Inaczej sprawna i zawsze czujna służba ochrony, 
„zgarnie” nieszczęśnika i odprowadzi z uśmiechem 
do wyjścia. 

Uwagę zwrócić należy jeszcze na inny rodzaj 
działalności poselskiej. Nie ma wprawdzie więk-
szego znaczenia w sferze funkcji Parlamentu, lecz 
ma ogromne znaczenie edukacyjne i wychowaw-
cze. Chodzi mianowicie o wycieczki grup obywa-
teli (zwane czasem „wyjazdami studyjnymi”) zapro-
szonych z okręgów wyborczych. Program takiego 
wyjazdu, oprócz spotkania z posłem i zwiedzania 
Brukseli, przewiduje zwiedzanie i zapoznanie się 
(o ile można zrobić to w przeciągu kilku godzin) 
z funkcjonowaniem Parlamentu. Wejście na salę 
plenarną poprzedzone jest wykładem na temat 
umiejscowienia Parlamentu w strukturach unij-
nych. Szczególnie mocno prelegent podkreśla, że 
Parlament - jako organ przedstawicielski – wyraża 
i realizuje interesy obywateli; stanowi emanację 
ich woli politycznej, pośrednio wpływa na realiza-
cję ich wizji Unii. Nie ma lepszej, zdaniem autora 
niniejszych słów, metody na przekonywanie do 
fundamentalnej idei integracji europejskiej – idei 
solidarnej współpracy między państwami i społe-
czeństwami. Każdy odwiedzający Parlament prze-
niesie tę ideę do swojego środowiska; przekonywać 
będzie do niej innych. Cennym doświadczeniem 
jest w szczególności obserwowanie, jak nieprzeko-
nani - z wolna, nie bez oporu – otwierają się na te 
idee. Wizytom nierzadko towarzyszy wzruszenie, 
bo jakże to poseł, znany często tylko z ekranu tele-
wizora, urzędujący gdzieś w dalekiej Brukseli, za-
prasza (i to na swój koszt!) obywateli, by zobaczyli 
go w pracy. Rzecz to dla gości zgoła niepodobna. W 
trakcie takich wizyt czują się stuprocentowymi Eu-
ropejczykami.  [  ]

Za możliwość odbycia miesięcznego stażu w Par-
lamencie Europejskim, serdecznie dziękuję Panu 
Marszałkowi Jarosławowi Kalinowskiemu, MEP

Magdalena Pomianowska, In Gremio: Jakie są 
twoje dążenia jako działacza społecznego?

Stelios Alewras: Działam w stowarzyszeniu na 
rzecz racjonalnej i efektywnej polityki narkotykowej 
„Wolne Konopie”, pełnię funkcję sekretarza. Naszym 
celem jest między innymi doprowadzenie do uregu-
lowania statusu konopi na wzór alkoholu, jako sub-
stancji znacznie mniej szkodliwej od tego legalnego 
narkotyku. Postulujemy ustawową regulację warun-
ków uprawy, obrotu, posiadania i dostępności suszu 
konopi. Jest to oczywiście nasz finalny cel, w obecnej 
kadencji sejmu dużym sukcesem będzie doprecyzo-
wanie wartości granicznych narkotyków, które nie 
podlegałyby karze, tak aby organy ścigania mogły 
skupić swoje siły na przestępstwach faktycznie szkod-
liwych społecznie. Pozwoliłoby to konsumentom na 
posiadanie użytkowych ilości bez groźby zatrzyma-
nia, przeszukania mieszkania oraz wyroku karnego.  
M.P.: Na jakich polach przejawia się twoja aktywność?

S.A.: Organizujemy Marsze Wyzwolenia Kono-
pi. W Warszawie w tym roku zgromadziło się blisko 
20.000 osób, była to największa publiczna i sponta-
niczna manifestacja w Polsce. Oprócz manifestacji 
prowadzimy stronę internetową i liczne profile na 
portalu FB, gdzie staramy się piętnować narkofobię 
oraz informować o wszelkich wydarzeniach doty-
czących prawa narkotykowego w Polsce i na świecie. 
Współpracujemy z gazetą Konopną Spliff, udzielamy 
porad prawnych w zakresie ustawy o przeciwdziała-
niu narkomanii. 

M.P.: Gdzie widzisz swoją przyszłość po zakoń-
czeniu aplikacji? 

S.A.: Chciałbym przede wszystkim nauczyć się 
wykonywać zawód adwokata, daje to niezależność 
finansową oraz odpowiednią pewność siebie przy 
poruszaniu się w polityce. Dziś wiele osób, będących 
zawodowymi politykami i nie mających innego zawo-
du poza polityką, nie potrafi w zasadzie powiedzieć, 
jaki ma pogląd w danej sprawie, albo zwyczajnie boi 
się cokolwiek mówić, w obawie przed zniechęceniem 
do siebie jakiejś grupy wyborców. W polityce nieste-
ty wkład twojej pracy nie zawsze koreluje z osiąg-
nięciami, co sprawia że wielu wartościowych ludzi 
zwyczajnie odpuszcza sobie z czasem działalność w 
partii. Ciężko jest zatem powiedzieć czy za 5 lat będę 
nadal działał w polityce, ponieważ wynika to również 
z wielu czynników niezależnych ode mnie. Jest to ra-
czej hobby niż sposób na życie. 

M.P.: Czy polityk to już zawód?
S.A.: Niestety dla wielu osób tak, na szczęście nie 

dla wszystkich. Uważam, że bycie radnym czy posłem 
nie powinno się wiązać z dodatkową odpłatnością, 

Aplikanci z pasją

ze Steliosem Alewrasem, aplikantem adwokackim, 
rozmawia Magdalena Pomianowska

O pasji pracy społecznej
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I Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa Aplikantów Adwo-
kackich w Toruniu

W dniach od 19 do 21 października br. odbę-
dzie się w Toruniu kolejne po naszym szczeciń-
skim Forum i augustowskich Konfrontacjach 
spotkanie aplikantów adwokackich - I Ogólno-
polska Konferencja Naukowa Aplikantów Ad-
wokackich. Konferencja ta będzie poświęcona 
zmianom wprowadzonym w procedurze cywil-
nej, które zaczęły obowiązywać od dnia 3 maja 
br. oraz zagadnieniom prawidłowego sporządza-
nia i wnoszenia apelacji. Wykład zatytułowany 
„Nowe uregulowanie procedury cywilnej” oraz 
„Apelacja cywilna – uwagi praktyczne” popro-
wadzi członek szczecińskiej palestry - adwokat 
prof. Andrzej Zieliński. W ramach konferencji 
zaplanowano również tzw. „godzinę szczero-
ści”, która ma na celu umożliwienie aplikantom 
przedstawienia w sposób swobodny swoich 
spostrzeżeń odnośnie programu szkolenia, re-
gulaminu oraz statusu aplikanta w adwokatu-
rze. Konferencję uświetni występ znakomitego 
pianisty Pawła Wakarecego - finalisty Konkursu 
Chopinowskiego. Szczegóły imprezy poznamy w 
kolejnym numerze „In Gremio”. 

Magdalena Pomianowska,  
aplikantka Pomianowska

Tenisowy Turniej Aplikantów 
Adwokackich Barlinek 2012 

W sierpniu uczestnicy Tenisowego Turnieju 
Aplikantów Adwokackich na kortach Szczeciń-
skiego Klubu Tenisowego dokończyli rozgrywki 
tenisowe przerwane w Barlinku przez ulewny 
deszcz. W tym roku w rozgrywkach zwyciężył 
aplikant adwokacki trzeciego roku Krzysztof 
Kwapiński, któremu redakcja serdecznie gra-
tuluje wygranej. Główna nagroda – rakieta te-
nisowa z zestawem piłek zostanie wręczona 
zwycięzcy przez Dziekana Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Szczecinie – adw. Marka Miko-
łajczyka na pierwszych powakacyjnych wykła-
dach szkoleniowych.

Magdalena Pomianowska,  
aplikantka Pomianowska

poza zwrotem kosztów (przejazdów, noclegów, wyna-
grodzenia za pracę). Obecnie wiele osób traktuje po-
litykę jako swój zawód, co powoduje że są gotowi na 
wszystko aby utrzymać „miejsce pracy”. Powoduje to 
niestety liczne patologie...

M.P.: Jak oceniasz szanse młodych działaczy na 
przebicie się w świecie polityków? I możliwość prze-
konania ich do swoich racji?

S.A.: Szanse młodych na przebicie się są niestety 
niewielkie. Ja miałem to szczęście, że współtworzy-
łem od początku pewien projekt co pozwoliło mi na 
wypracowanie sobie pewnej pozycji i dobrego kon-
taktu z osobami decyzyjnymi na szczeblu krajowym. 
Wcześniej działałem przez ponad 3 lata w PO i w jej 
młodzieżówce, mimo iż już wówczas mówiłem głośno 
o potrzebach zmian w prawie narkotykowym to nikt 
nie traktował tego poważnie. Szczerze mówiąc Janusz 
Palikot również nie traktował na początku tego tema-
tu poważnie, dopiero jak na własne oczy zobaczył ile 
osób przychodzi na marsze postanowił się tym zająć. 
Przez około 3 lata działalności w młodzieżówce PO 
moim największym sukcesem był dwumiesięczny 
staż w parlamencie europejskim oraz to, że niektórzy 
posłowie trochę mnie kojarzyli, nic poza tym. 

M.P.: Czy młody wiek pomaga czy przeszkadza w 
realizowaniu założeń obranych celów?

S.A.: Wielu posłów czy działaczy partyjnych czę-
sto zgadza się z postulatami proponowanymi przez 
młodzież, jednak z reguły słyszą odpowiedź „wiesz, ja 
się z tobą zgadzam, rozumiem ten problem, ale nasze 
społeczeństwo nie jest na to gotowe, nikt tego nie po-
prze...” - ta odpowiedź nie dotyczy tylko prawa narko-
tykowego. W wielu partiach młodzież jest traktowana 
jak masa, która nie ma nic mądrego do powiedzenia, 
za to bardzo użyteczna przy roznoszeniu ulotek czy 
zbieraniu podpisów. Młodzi mogą więc co najwyżej 
liczyć na zatrudnienie w biurze poselskim jeżeli wy-
każą się dużą pracą w trakcie kampanii wyborczej. 
Czasami zdarza się, że dostaną biorące miejsce do 
rady miasta, ale to są wyjątki. Decyzje programowe 
podejmuje lider, a młodzi, poza pojedynczymi przy-
padkami, nie mają do niego dostępu. [  ]
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Pół wieku temu w Szczecinie odbył się I Festi-
wal Młodych Talentów, który zmienił historię pol-
skiej muzyki rozrywkowej. Jego kolejna odsłona 
z 1963 r. okazała się ostatnią. Dlaczego nie było 
trzeciej i kolejnych?

Formalnie oba festiwale były częścią trzyletnie-
go planu (słowo „formalnie” należy tu wyraźnie 
podkreślić, bowiem czym innym były ustalenia 
„na papierze”, a czym innym plany i działania 
pomysłodawców). W pierwszym etapie chodziło 
o wykorzystanie popularności zespołu Czerwono-
-Czarni, przy równoczesnym prowadzeniu kon-
kursu, który zachęcił młodzież do śpiewania, 
a nawet tworzenia nowych utworów. W drugim – 
o rezygnację z powielania wzorów muzyki zachod-
niej na rzecz polskiej lub przynajmniej po polsku 
śpiewanej piosenki. Trzeci stanowić miał przejście 
do nowej i nowoczesnej piosenki polskiej. To etap, 
który ugruntowałby obecność „modnej, dobrej, no-
woczesnej polskiej piosenki rozrywkowej, granej 

i śpiewanej we własnym, polskim już stylu”. Nigdy 
go nie zrealizowano, a bezpośrednio przyczynił 
się do tego tekst podpisany przez Zbigniewa Wa-
silewskiego, który opublikowano na łamach tygo-
dnika społeczno-kulturalnego „Kultura” z 28 lipca 
1963 r. 

Artykuł pod tytułem „Ja jestem boss prawdziwy” 
ukazał się ledwie trzy tygodnie po zakończeniu 
zmagań solistów w Szczecinie i zespołów w Mię-
dzyzdrojach. Jak podkreślił autor, pisząc był już po 
lekturze relacji z wydarzenia, zamieszczonych na 
łamach popularnych dzienników i tygodników – 
„nie wszystko jest tak cacy, jak czytam w »Trybunie 
Ludu« i »Życiu Warszawy«”. 

O ile pierwszy festiwal wywołał prawdziwy entu-
zjazm tak fanów „mocnego uderzenia”, jak i niemal 
wszystkich dziennikarzy zajmujących się muzyką 
rozrywkową, to kolejny przyjęty został z mieszany-
mi uczuciami tych drugich (pozytywne odczucia 
fanów nie zmieniły się). „Niestety, tylko raz można 

„Ja jestem boss prawdziwy”, 
czyli historia jednego artykułu

| Paweł Knap, OBEP IPN Szczecin
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odkryć Amerykę” – pisał Mateusz Święcicki na ła-
mach „Jazzu”. – „Żarliwym moralizatorom i pedago-
gom szalenie się podobało na II Festiwalu, że mło-
dzież śpiewała po polsku, że rytmy żywe, hałaśliwe 
i wulgarne ustąpiły spokojnym, a piosenka melodyj-
na, liryczna wyparła obrzydliwe wykrzykiwanie”. 
Jego zdaniem big-beat już wtedy dogorywał, a czas 
miał pokazać, czy pojawi się jakiś nowy styl. Do 
grona moralizatorów z pewnością zaliczyć można 
było i Wasilewskiego, choć jego refleksje dotyczące 
muzyki były zgoła inne: „najhuczniej przyjmowane 
były wszystkie co najlichsze, byle szybkie i hałaśli-
we utwory i wykonania”.

Ale to nie kwestie muzyczne były powodem pi-
semnego wystąpienia Wasilewskiego. Wyraźnie wi-
doczna w nim jest awersja do Szczecina, tutejszej 
„Estrady” (czyli Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 
Imprez Artystycznych – WPIA) oraz jej szefa – tytu-
łowego „bossa” – Jacka Nieżychowskiego. Autorowi 
artykułu opublikowanego na łamach „Kultury” nie 
podobało się zmonopolizowanie „młodzieżowego 
ruchu piosenkarskiego”. Podkreślał swoją troskę 
nie tylko o kierunek rozwoju muzyki rozrywkowej, 
ale o osobiste losy przyszłych gwiazd, które nie 
skończyły jeszcze edukacji, a już marzyły o karie-
rze estradowej. Pisał o „nazbyt forsownej eksploa-
tacji niedouczonych nastolatków” i „podnieceniu 
chorobliwych ambicji gwiazdorskich”.

Rzeczywiście, laureaci szczecińskiego festiwalu 
koncertowali przez kilka miesięcy po zakończeniu 
finału, czasem występy odbywały się nawet dwa 
razy dziennie, co – przez zmęczenie artystów – od-
bijało się na jakości tak śpiewu, jak muzyki. Ale 
dla Wasilewskiego ważniejsze było to, że WPIA w 
Szczecinie stało się najważniejszym przedsiębior-
stwem tego typu w kraju; że Nieżychowski – mimo 
dalekiego dystansu wobec struktur partyjnych 
– potrafił „zaczarować” polityczne kierownictwo 
miasta i regionu; że nawet w Warszawie „potrafił 
zarobić miastu z gryfem w herbie miano »stolicy 
piosenki«”. Nie mógł znieść myśli, że pomysły, które 
kiełkowały w innych ośrodkach, rozkwitły akurat 
w Szczecinie. Zastrzegał przy tym ironicznie, że do-
cenia energię, pomysłowość i operatywność organi-
zatorów festiwalu...

Podobno w stolicy Pomorza panowało wówczas 
przekonanie, że Nieżychowski nie radził sobie ze 
współpracownikami, którzy swoimi działania-
mi psuli mu opinię. „Zmuszony jestem rozwiać te 
złudzenia – pisał Wasilewski. – Nieżychowski jest 
»bossem« pod każdym względem”. I tu pojawia się 
kwestia, której od początku można było oczekiwać 
– pieniądze. Autor szczegółowo przeanalizował ze-
stawienia finansowe ze stycznia i kwietnia 1963 r., 

dotyczące rejestracji materiału muzycznego zespo-
łów Czerwono-Czarni i The Luxemburg Combo dla 
przedsiębiorstwa Polskie Nagrania. Oczywiście 
nie pisze przy tym, jak uzyskał wgląd w dokumen-
ty (a tak musiało być, skoro zwracał uwagę nawet 
na pieczątki, którymi opatrzono obliczenia). Wedle 
rachunków, Nieżychowski pobierał wynagrodzenie 
jako kierownik muzyczny obu zespołów, choć sam 
nie pojawił się w studiu – występował jednocześnie 
jako dyrektor WPIA, czyli był „własnym podwład-
nym i przełożonym”. Wasilewski wspomniał także 
o partycypacji szefów „Estrady” w zyskach z kon-
certów czy o pobieraniu opłat za wypożyczany do 
występów sprzęt muzyczny. Podkreślił, że mógłby 
„jeszcze niejedno powiedzieć o łatwych interesach 
w szczecińskim WPIA”, w którym panować mia-
ła „atmosfera zdzierstwa, kantu i żądzy zysku za 
wszelką cenę”. 

Na deser wspomniał o przypadkach pijaństwa i 
nieobyczajnych zachowań członków zespołów mu-
zycznych ze Szczecina („»różne balety« z udziałem 
pana dyrektora, młodych solistek i dziewcząt z »Baj-
ki«, tej szczecińskiej”) oraz o sposobach na unik-
nięcie służby wojskowej przez młodych muzyków, 
którzy – meldowani czasowo w Szczecinie – nie 
odbierali w miejscach stałego pobytu wezwań kie-
rowanych przez rejonowe komendy uzupełnień.

Zdaniem Nieżychowskiego, artykuł opublikowa-
ny przez „Kulturę” powstał na zamówienie central-
nych władz partyjnych. Z tekstu wynika jednak, że 
i zleceniobiorca miał w tym wyraźny interes. Pisząc 
troskliwie, że nie można „takim” ludziom powierzać 
najzdolniejszej młodzieży, podkreślał jednocześ-
nie, że pożyteczny przecież ruch muzyczny trzeba 
„przejąć i poprowadzić we właściwym kierunku”. 
Nie omieszkał przy tym dodać, że ma „w tych kwe-
stiach pewne skromne projekty”.

W zaistniałej sytuacji nie było szans na trzecią 
edycję imprezy. Dla młodych muzyków najważniej-
szy stał się tym samym Krajowy Festiwal Piosenki 
Polskiej w Opolu, którego pierwsza edycja odbyła 
się jeszcze w 1963 r. Jacek Nieżychowski wpraw-
dzie nie mógł już trudnić się łowieniem talentów, 
ale nie przestał być aktywnym uczestnikiem życia 
kulturalnego Szczecina. Wiele osób w Polsce miało 
dopiero o nim usłyszeć. [  ]

Fot. Zbigniew Wróblewski (ze zbiorów Instytutu 
 Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie).
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Zaczęło się od tego, że asystent posła Andrzeja  
Piątaka a mój znajomy Daniel Michalski w dniu 7 
sierpnia 2012 r. umieścił w swoim profilu na facebo-
oku zdjęcie przyklejonej na szybie kartki, na której 
widniał napis: Ze względów etycznych Apteka nie 
prowadzi środków antykoncepcyjnych. Mechanizm 
działania środków antykoncepcyjnych nigdy nie wy-
klucza działania wczesnoporonnego. Pod zdjęciem 
pojawiły się dziesiątki komentarzy, między innymi 
taki: XXI wiek, zachodniopomorskie. Fotografia po-
chodziła z Maszewa w województwie zachodniopo-
morskim, które to Maszewo, jak i województwo, poseł 
wraz z asystentami objeżdżali w ramach swych obo-
wiązków. Ruch Kobiet powstały w marcu tego roku, 
na czele którego stoi wicemarszałkini Sejmu Wanda 
Nowicka, a którego „szefową” w regionie wybrana 
zostałam 4 czerwca 2012 r. od czerwca właśnie pro-
wadzi ogólnopolską akcję Kobiet nie obsługujemy 
polegającą na monitorowaniu przypadków odmowy 
sprzedaży antykoncepcji i reagowaniu na nie. Jak 
ustaliłam, w dniu 10 sierpnia 2012 r. kartka nadal 
wisiała w aptece im. Brata Alberta przy ul. Jedności 
Narodowej 46 w Maszewie, a w rozmowie telefonicz-
nej ze mną pani prowadząca aptekę powoływała się 
na inicjatywę ustawodawczą Stowarzyszenia Farma-
ceutów Katolickich zmierzającą do zapisu o klauzuli 
sumienia farmaceutów w akcie prawnym o randze 
ustawy. Twierdziła też, że rozmawiała z przedsta-
wicielami władz farmaceutycznych i że kartki nie 
zdejmie. W tym samym dniu na stronie gazeta.pl w 
portalu Alert24 ukazał się artykuł zainicjowany ano-
nimowym doniesieniem czytelniczki i zdjęcie słyn-
nej już kartki. Z informacji tej wynikało, że pytani 
przedstawiciele Nadzoru Farmaceutycznego i Izby 
Aptekarskiej oświadczyli, że do chwili obecnej nie 
otrzymali żadnych zgłoszeń. Przygotowałam więc pis-
mo (bardziej stanowisko Ruchu Kobiet z prośbą o wy-
jaśnienie sytuacji niż skargę sensu stricto, o czym za 
chwilę), które w asyście mediów pięcioosobową dele-
gacją złożyłyśmy 13 sierpnia 2012 r. w Wojewódzkim 
Inspektoracie Farmaceutycznym oraz już dwuosobo-
wo i bez asysty w Zachodniopomorskiej Okręgowej 
Izbie Aptekarskiej. Gdy składałyśmy je w Izbie, poin-
formowano nas, że wpłynęła mailowo indywidualna 

skarga. Tego też dnia kartka zniknęła. W naszym 
piśmie przedstawiłyśmy wątpliwości co do legalno-
ści zachowania farmaceutów z Maszewo z punktu 
widzenia przepisów ustawy z 6 września 2001 r. pra-
wo farmaceutyczne (Dz.U.nr 126 z 2001 r., poz.1381), 
konkretnie art. 95 ust. 1 i 3 oraz art. 96 ust. 4 i art. 
103 ust. 2 pkt 3 oraz kwestie wynikające z Kodeksu 
Etyki Aptekarza. Jak wynika z dyspozycji art. 95 ust. 1 
apteki ogólnodostępne są obowiązane do posiadania 
produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilo-
ści i asortymencie wystarczającym do zaspokajania 
potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności. Zgodnie z 
art. 96 ust. 4 farmaceuta i technik farmaceutyczny 
mogą odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli 
jego wydanie może zagrozić życiu i zdrowiu pacjen-
ta. Natomiast art. 103 ust. 2 pkt 3 stanowi, że jeżeli 
apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb 
ludności w zakresie wydawania leków może to być 
podstawą cofnięcia właściwego zezwolenia. Także z 
Kodeksu Etyki wynikało, że aptekarz musi mieć swo-
bodę postępowania zgodnie z sumieniem, ale stosow-
nie do aktualnego poziomu wiedzy i stanu prawnego. 
W swoich dotychczasowych wystąpieniach medial-
nych w tej sprawie przedstawiciele Zachodniopomor-
skiej Izby Aptekarskiej oraz Wojewódzkiego Nadzoru 
Farmaceutycznego przychylają się do naszego stano-
wiska, podkreślając że z podobną sprawą mają do czy-
nienia po raz pierwszy, nadal jednak oczekujemy na 
ich oficjalną odpowiedź. [  ]

|  Marta Marska-Błahy, adwokatka, pełnomocniczka Okręgu 41 Ruchu Kobiet

Reakcja na informacje o odmowie  
sprzedaży antykoncepcji, czyli raz jeszcze  
o sumieniu aptekarza z Maszewa
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