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Piotr Dobrołowicz, In Gremio: Proszę przyjąć gra-
tulacje z powodu wyboru na Człowieka Roku In 
Gremio 2013. Jak podkreślali członkowie Rady Pro-
gramowej In Gremio, uzasadniając swoją decyzję, 
oprócz bieżącej aktywności zawodowej i tej szerszej, 
nakierowanej na współpracę wszystkich środowisk 
prawniczych i ich wewnętrzną, rzeczową debatę, do-
cenili oni pana wieloletni wkład w rozwój idei in gre-
mio, w tym nawet osobiste zainicjowanie i wsparcie 
działań, które doprowadziły do powstania okręgu 
apelacyjnego w Szczecinie. Proszę przypomnieć jak 
powstawała idea i samo utworzenie Sądu Apelacyj-
nego i Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie.

Marek Mikołajczyk: Przyjmuję gratulacje, bo to waż-
ne wydarzenie w moim życiu, nie tylko zawodowym. 
Bardzo cenię sobie wyróżnienie statuetką Człowieka 
Roku In Gremio, bo przecież członkowie Rady Pro-
gramowej In Gremio dokonując każdorazowego wy-
boru , dokonują także oceny aktywności zawodowej , 
współdziałania na rzecz wszystkich środowisk praw-
niczych i wszystkiego tego, co łączy się z ideą In Gre-
mio, czyli „bądźmy razem jako prawnicy” we wszyst-
kich sferach aktywności zawodowej. To wyróżnienie 
jest szczególnie cenne dla mnie, gdyż jest postrzega-
ne jako zauważenie działalności szerszej niż tylko 
stricte adwokacka. Jeśli chodzi o podjęcie inicjatywy 
i wspieranie działań, które doprowadziły do powsta-
nia okręgu apelacyjnego w Szczecinie, to bieg zda-
rzeń był taki, że jeszcze na początku lat 90. ówczesny 
prezydent miasta adwokat Bartłomiej Sochański był 
tym, który zabiegał o utworzenie sądu apelacyjnego 
i prokuratury apelacyjnej z siedzibami w Szczecinie. 

Niestety zakończyło się to niepowodzeniem jeszcze 
we wstępnej fazie rozwoju tego pomysłu z przyczy-
ny zwyczajnie prozaicznej, a  mianowicie braku per-
spektyw na pozyskanie odpowiedniego budynku na 
potrzeby takiego sądu. Idea odżyła na początku lat 
2000, kiedy to w różnych środowiskach w Szczecinie 
toczyła się dyskusja na temat strategii rozwoju Szcze-
cina w trochę dalszej perspektywie niż rok czy dwa. 
Wówczas udzieliłem jako ówczesny dziekan Okręgo-
wej Rady Adwokackiej obszernego wywiadu Gazecie 
Wyborczej pt. „Podnieść prestiż”.  Wskazałem, że nie-
zbędnym jest podniesienie rangi Szczecina jako cen-
trum województwa zachodniopomorskiego poprzez 
stworzenie tu silnego ośrodka prawniczego, miarą 
którego będą nie tylko wyższe uczelnie prawnicze, ale 
także odpowiednie rangą sądownictwo z sądem ape-
lacyjnym włącznie. W ślad za tą inicjatywą Okręgowa 
Rada Adwokacka podjęła uchwałę wzywającą wszyst-
kie środowiska do współdziałania przy realizacji idei 
tworzenia ośrodka apelacyjnego w Szczecinie. Idea 
ta została podchwycona i poprzez jej nagłośnienie, 
m.in. w programach telewizyjnych i na łamach prasy, 
rozpoczęła się poważna debata o szansach i przede 
wszystkim możliwościach Szczecina jako miejsca sie-
dziby sądu i prokuratury apelacyjnej. Adwokatów w 
tych działaniach wspierali sędziowie i prokuratorzy, 
a jesienią 2002 roku ówczesny wiceprezydent mia-
sta, a obecny prezydent Piotr Krzystek zadeklarował 
pomoc miasta Szczecina w znalezieniu siedziby dla 
przyszłego sądu apelacyjnego. Pod wpływem nacisku 
ze strony środowisk prawniczych Szczecina, mini-
ster sprawiedliwości mianował sędziego Grzegorza 
Chojnowskiego pełnomocnikiem ds. utworzenia sądu  

W dniu 5 lutego 2014 r. w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej odbyło się spotkanie Rady Programo-
wej In Gremio podsumowujące działalność wydawnictwa w ostatnim roku. W jego trakcie, jak corocznie, 
członkowie Rady dokonali wyboru Człowieka Roku In Gremio. Tym razem statuetka Gremiusa, autorstwa 
szczecińskiego artysty Jacka Bernera, trafia do rąk znanego szczecińskiego adwokata Marka Mikołajczyka, 
wieloletniego dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, członka Naczelnej Rady Adwokackiej. 

Wypada wspomnieć, że zasiadający w Radzie Programowej In Gremio szczecińscy przedstawiciele sied-
miu zawodów prawniczych dokonali swojego wyboru w oparciu o dokonania i aktywność uhonorowanego 
adwokata zarówno w roku 2013, jak i w latach wcześniejszych. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi pod-
czas marcowego „Wieczoru z In Gremio”.

/red. In Gremio/ 

Marek Mikołajczyk Człowiekiem Roku In Gremio 2013!

Nie chcę spocząć na laurach 
adwokat Marek Mikołajczyk, Człowiek Roku In Gremio 2013, odpowiada na pytania In Gremio 
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apelacyjnego w Szczecinie. Dalszą procedurę oraz ko-
ordynowanie działań związanych tworzeniem środ-
ka apelacji przejął właśnie sędzia Grzegorz Chojnow-
ski oraz ówczesny Prokurator Okręgowy w Szczecinie 
Błażej Kolasiński.  Zjednoczenie wszystkich środo-
wisk prawniczych Szczecina na rzecz tworzenia Sądu 
Apelacyjnego w Szczecinie było właśnie realizacją 
idei in gremio. Te wysiłki doprowadziły do faktyczne-
go powstania w Szczecinie tak sądu apelacyjnego, jak 
i prokuratury apelacyjnej w Szczecinie, co w sposób 
oczywisty podniosło rangę naszego miasta jako waż-
nego ośrodka prawniczego w Polsce. Z perspektywy 
czasu widać dopiero jak ważnym było zgodne współ-
działanie szczecińskich środowisk prawniczych 
i mocna determinacja w doprowadzeniu do powsta-
nia jedenastego w Polsce okręgu apelacyjnego z sie-
dzibą w Szczecinie

P.D: W ostatnim czasie głośno jest o tzw. ustawie o 
bestiach, przewidującej możliwość izolowania naj-
groźniejszych przestępców po odbyciu przez nich 
kary. Jak pan ocenia jej wprowadzenie? Jako koniecz-
ność, potrzebę chwili czy elementarne pogwałcenie 
zasady, że prawo nie działa wstecz? Czy to jest w ogó-
le zgodne z podstawowymi zasadami naszej demo-
kracji? Jak ocenić fakt, że taką ustawę promuje prof. 
Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjne-
go oraz rzecznik praw obywatelskich. 

M.M.: To delikatna i trudna sprawa. Naprawienie 
błędów przeszłości, tych legislacyjnych w szczegól-
ności, jest najtrudniejsze. Wspomniana ustawa jawi 
się jako niezbędna i  konieczna, bo przecież  trudno 

sobie wyobrazić, aby organy wymiaru sprawiedli-
wości w Polsce powołane przecież do zapewnienia 
bezpieczeństwa swoim obywatelom nie były w stanie 
uchronić społeczeństwa przed jednostkami, które w 
tym społeczeństwie funkcjonować nie mogą, a wręcz 
stanowią realne i poważne zagrożenie dla zdrowia 
i życia ludzi. Tak, jest to konieczność, ale nie potrze-
ba chwili - tylko wypełnianie przez państwo funkcji 
gwarantującej bezpieczeństwo jego obywateli. Kiedy 
znoszono w Polsce kary śmierci, nie funkcjonowała w 
naszym ustawodawstwie kara dożywotniego pozba-
wienia wolności, a najwyższym wymiarem kary była 
kara 25 lat pozbawienia wolności. Taki stan praw-
ny oczywiście skutkował tym, że osoby skazane na 
karę śmierci mogły opuścić zakład karny po 25 latach 
odbycia kary pozbawienia wolności. Niezależnie od 
poglądów na temat kary śmierci, stwierdzić należy, 
że kiedyś sądy, działające w imieniu ówczesnego pol-
skiego wymiaru sprawiedliwości, przyjęły że wobec 
niektórych skazanych brak jest szans na jakąkolwiek 
resocjalizację, uznając tym samym konieczność de-
finitywnego wyeliminowania ich ze społeczeństwa 
poprzez orzeczenie kary śmierci. Dzisiaj może okazać 
się, że osoby te, po odbyciu kary 25 lat pozbawienia 
wolności, nie mogą funkcjonować w społeczeństwie, 
gdyż istnieje poważna i uzasadniona obawa, że będą 
one realnym zagrożeniem dla innych ludzi. Przyjęcie 
ustawy o bestiach ma chronić społeczeństwo przed ta-
kimi ludźmi, bo przecież tylko po stwierdzeniu znacz-
nego defektu psychicznego, nierokującego poprawy, z 
jednoczesnym wysokim ryzykiem popełniania przez 
takie osoby nowych niebezpiecznych przestępstw. 
Jest to racjonalne uzasadnienie takiego rozwiązania 
i nie nic wspólnego z pogwałceniem zasady, że pra-
wo nie działa wstecz czy też, że stanowi rozwiązanie 
niezgodne z zasadami demokracji. Przecież stosując 
ustawę o ochronie zdrowia psychicznego również 
wykorzystujemy instrument przymusowego izolowa-
nia osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa innych ludzi. To, że wspomnianą ustawę promu-
ją wybitne ambitne autorytety prawnicze świadczy 
tylko o tym, że rozwiązanie proponowane ustawą jest 
konieczne i niezbędne. Niebezpieczeństwo, które do-
strzegam, wynika natomiast z obawy przed zbyt libe-
ralnym stosowaniem jej zapisów, tj. aby uniknąć sytu-
acji, które mogą doprowadzić do dalszego izolowania 
osób, wobec których izolacja ta nie jest już konieczna.

P.D.: Jedni uważają, że adwokatura stoi nad przepaś-
cią, inni, że nie ma powodów do niepokojów, a już na 
pewno nie należy martwić się nagłym zwiększeniem 
liczby adwokatów. Kto ma rację?
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M.M.: Problem jest złożony. Ci, którzy uważają, że ad-
wokatura stoi nad przepaścią pewnie wywodzą się z 
grona tych osób, którym trudno pogodzić się z tym, że 
adwokatura nie jest już dzisiaj taka sama jak dawniej, 
tj. sprzed okresu, jak go nazywamy, szerokiego otwar-
cia dostępu do zawodów prawniczych. Adwokatura 
jako instytucja nie stoi nad żadną przepaścią, jej zada-
nia ustrojowe są realizowane, funkcje pozostają nie-
zmienione i powodów do niepokoju nie widzę. Należy 
jedynie z całą konsekwencją dbać o to, aby zgodnie 
z zasadami deontologii i przy zastosowaniu najwyż-
szych standardach etycznych świadczyć adwokacką 
pomoc prawną . Nagłe zwiększenie liczby adwokatów 
niepokoi o tyle, że rynek usług prawnych nie jest przy-
gotowany na taką podaż prawników na rynku usług 
prawniczych - przy mało zmieniającym się popycie na 
tę usługę. Jestem gorącym zwolennikiem podejmowa-
nia takich działań marketingowych, które ukierunko-
wane będą na ożywienie popytu na usługę prawną, 
doprowadzą do utrwalenia nawyku korzystania z 
pomocy prawnika we wszystkich sferach aktywności 
życiowej. Takie ukształtowanie świadomości prawnej 
wśród ludzi powinno prowadzić do tego, żeby korzy-
stanie z usług profesjonalnych prawników było stan-
dardem, nie zaś sięganiem po tę pomoc, kiedy sprawy 
są zbyt daleko zaawansowane i to niekorzystnie.

P.D.: Nie słychać jednocześnie głosów, by nad tą 
przepaścią stał samorząd radcowski. Z czego to wy-
nika? Jak pan ocenia przyznanie radcom uprawnień 
do obrony w postępowaniu karnym, które wchodzi 
w życie w połowie 2015 r.?

M.M.: Samorząd radcowski również nie stoi nad 
przepaścią. Radców prawnych jest wprawdzie cztero-
krotnie więcej niż adwokatów, mają obecnie bardzo 
szerokie uprawnienia, a tzw. wolny rynek usług praw-
nych z całą wyrazistością uwypukla prawa rynku, a 
mianowicie że nie wszyscy tak samo dobrze radzą 
sobie na tym coraz trudniejszym rynku usług, jakim 
jest świadczenie pomocy prawnej. Uważam, że rad-
com prawnym wyrządzono niedźwiedzią przysługę, 
przyznając uprawnienia do obrony w postępowaniu 
karnym i to już od połowy przyszłego roku. Dlatego, 
że większość radców prawnych po prostu nie chce 
prowadzić obron i m.in. z tego powodu pozostawali 
w grupie zawodowej radców prawnych. Ci radcowie 
prawni, którzy chcieli prowadzić obrony i zajmować 
się prawem karnym, wpisali się na listę adwokacką, 
ale zdecydowana większość pozostawała w grupie 
radców prawnych. Nie będzie przejawem megaloma-
nii, jeśli powiem, że to adwokaci historycznie, ustro-
jowo i szkoleniowo przygotowani są należycie do 
sprawowania funkcji obrończych. To nie tylko system 
szkolenia na aplikacji adwokackiej, ale także model 
kształcenia aplikantów opartych na patronacie adwo-

kackim, duża styczność ze sprawami karnymi w trak-
cie przygotowywania do wykonywania zawodu ad-
wokata są właściwymi wyznacznikami naszej grupy 
zawodowej do należytego wypełniania funkcji adwo-
kata – obrońcy. Nie twierdzę, że radcowie prawni nie 
mogą być dobrymi obrońcami. Twierdzę jednak, że 
jest to zbyt krótki okres, aby w sposób należyty radco-
wie, jako samorząd, przygotowali się do tej nowej roli. 
Przypomnę, że we Francji proces łączenia zawodów 
radcy prawnego i adwokata, a co za tym idzie moż-
liwości pełnienia funkcji obrończych przez radców 
prawnych, trwał 11 lat. To pokazuje skalę problemu w 
mentalnym przygotowaniu się bardzo dużej i licznej 
grupy zawodowej do pełnienia nowych funkcji.

P.D.: Sędziowie zrzeszeni w stowarzyszeniu „Iusti-
tia” skarżą się na niskie ich zdaniem zarobki. Jakie 
one są obecnie w adwokaturze? Czy są porównywal-
ne do uposażeń sędziowskich? Co wolny rynek pro-
ponuje szczególnie młodym adwokatom? 

M.M.: Zawsze twierdziłem, że sędziowie powinni 
być wynagradzani godziwie. Nie dziwią mnie skargi 
sędziów skupionych w „Iustiti” na niskie zarobki sę-
dziów. Wypełnianie odpowiedzialnej funkcji sędzie-
go musi być wynagradzane na zdecydowanie najwyż-
szym poziomie spośród wszystkich grup w zawodach 
prawniczych. Skoro modelem docelowym mianowa-
nia na funkcje sędziego RP jest ukoronowanie zawodu 
prawniczego - to w sposób oczywisty ukoronowanie 
to winno mieć odzwierciedlenie w wynagradzaniu 
sędziów. Niezawisłość i niezależność sędziowska to 
nie tylko atrybuty w sferze niematerialnej. Sędzia 
winien być niezależny również w sferze materialnej. 
Trudno porównywać zarobki sędziów i adwokatów, 
o ile bowiem wynagrodzenia sędziów wynikają z 
tzw. zasad wynagradzania, to wśród adwokatów – 
ludzi wolnego zawodu, istnieje, jak w każdej grupie 
wolnych zawodów, duża polaryzacja osiąganych do-
chodów. Tak było zawsze i tak jest dzisiaj. Są z pew-
nością adwokaci,  którzy uzyskują satysfakcjonujące 
honoraria i dochody, ale są i tacy którzy mocno zasta-
nawiają się nad możliwością i sensem dalszego funk-
cjonowania na tym rynku usług prawnych, oczekując 
na przydzielenie im tzw. sprawy z urzędu. Niewątpli-
wie dostrzegalna jest pauperyzacja zawodu, co jest 
wynikiem lawinowego przyrostu liczby adwokatów 
i niestety ciągle zbyt słabego, nieożywionego popytu 
na usługę adwokacką. Jednym słowem dużo większa 
liczba osób funkcjonująca na prawie niezmienionym 
rynku usług musi prowadzić do ubożenia takiej gru-
py zawodowej. Dostrzegalnym jest, iż wielu młodych 
adwokatów nie uruchamia własnej działalności, np. 
w radach adwokackich na wschodzie Polski ok. 20% 
adwokatów, po zdanym egzaminie adwokackim, nie 
przystępuje do wykonywania zawodu. Diagnoza jest 

M
ar

ek
 M

ik
oł

aj
cz

yk
 - 

w
ic

ep
rz

ew
od

ni
cz

ąc
y 

K
ra

jo
w

eg
o  

Z
ja

zd
u 

A
dw

ok
at

ur
y 

w
 li

st
op

ad
zi

e 
20

13
 r.



7

prosta, w uruchomienie działalności adwokackiej - 
biorąc pod uwagę pożądane standardy wykonywania 
zawodu - należy zainwestować znaczne środki, które 
dla młodych adwokatów są często nieosiągalne. Nie-
pewność związana z pozyskiwaniem zleceń, zapew-
niających finansowe utrzymanie kancelarii i samego 
adwokata jest przeszkodą, którą nie wszyscy młodzi 
adwokaci chcą pokonać. Brak preferencyjnych kredy-
tów dla młodych adwokatów umożliwiających rozpo-
częcie działalności, jak też brak możliwości ze strony 
samorządu adwokackiego w pomocy materialnej przy 
uruchomieniu działalności adwokackiej z pewnością 
nie ułatwia startu młodym ludziom. Prawda jednak 
jest brutalna, iż urynkowienie usługi adwokackiej 
wprowadziło w tym segmencie usług reguły gry ryn-
kowej i nie widać takich perspektyw, które mogłyby tę 
sytuację zmienić.

P.D.: Jak często przychodzi do pana kancelarii nowy 
doręczyciel korespondencji sądowej? Jest pan usatys-
fakcjonowany ze współpracy z nowym operatorem 
pocztowym?

M.M.: Z zaciekawieniem i niepokojem przyglądam się 
nowej sytuacji związanej ze zmianą podmiotu dorę-
czającego korespondencje sądową. Złamanie monopo-
lu Poczty Polskiej winno odbywać się przy dokładnym 
rozeznaniu alternatywy. Wydaje się, że nowy opera-
tor nie radzi sobie na rynku wartym 500.000.000 zł w 
okresie dwuletnim, bo na taką kwotę wynagrodzenia 
zawarto umowę z tym operatorem. Poza przypadkami 
humorystycznymi i komicznymi, mam na myśli nie-
które miejsca, w których dystrybuowana jest poczta z 
sądów i prokuratur , jest jeszcze aspekt organizacyjno-
-funkcjonalny. Z ostatnich wypowiedzi reprezentan-

tów organów wymiaru sprawiedliwości wynika, że 
nieprawidłowości związane z doręczaniem korespon-
dencji i uzyskiwanie zwrotnych poświadczeń odbioru 
korespondencji – paraliżują funkcjonowanie wymia-
ru sprawiedliwości. Myślę jednak, że sytuację tę moż-
na będzie oceniać w dłużej perspektywie, nie zaś w 
perspektywie jednego czy dwóch miesięcy. Środowi-
sko adwokackie negatywnie oceniło funkcjonowanie 
nowego operatora. Adwokaci widzą istotną różnicę w 
działaniu nowego operatora, a uprzednio w działaniu 
Poczty Polskiej. Trudno zrozumieć dlaczego tak istot-
ną część funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, 
jakim jest komunikowanie się organu wymiaru spra-
wiedliwości ze stronami postępowań, oddano w ręce 
podmiotu, nad którym państwo nie ma kontroli, a we-
wnętrzna organizacja i sposób i dystrybuowania ko-
respondencji przez nowego operatora budzi tak wiele 
zastrzeżeń. Może jestem odosobniony, ale do naszej 
kancelarii nowy doręczyciel przychodzi codziennie 
i nie widzę różnicy we współpracy przy odbiorze ko-
respondencji, chociaż nie mam wiedzy czy i w jakim 
czasie do organów i instytucji docierają tzw. zwrotne 
poświadczenia odbioru wezwań i zawiadomień.

P.D.: Od lat jest pan zaangażowany w działanie in 
gremio - na rzecz wszystkich środowisk prawni-
czych, i w interesie szeroko pojmowanego wymia-
ru sprawiedliwości. Jakie cele stawia pan sobie 
w najbliższym czasie? 

M.M.: Oczywiście nie chcę spocząć na laurach po wy-
borze mnie na Człowieka Roku In Gremio 2013. Na 
Krajowym Zjeździe Adwokatury w listopadzie 2013 
roku zostałem wybrany w skład Naczelnej Rady Ad-
wokackiej. Powołany zostałem także w skład Komisji 
ds. Kształtowania Wizerunku Zewnętrznego Adwo-
katury i Ochrony Prawnej. Zatem stoją przede mną 
nowe wyzwania związane z pracami Naczelnej Rady 
Adwokackiej. Uchwały podjęte przez Krajowy Zjazd 
Adwokatury wymuszają szereg działań poprawiają-
cych kształtowanie w przestrzeni publicznej wize-
runku adwokatury i jej działań na rzecz interesu pub-
licznego. Takie zadania wymuszają wręcz dążenie do 
porozumienia i wspólnych działań wszystkich zawo-
dów prawniczych ukierunkowanych na podniesienie 
prestiżu całego wymiaru sprawiedliwości. Zamie-
rzam udzielać się także w dotychczasowych aktyw-
nościach, tj. propagowaniu prowadzenia przyjaznego 
dialogu między wszystkimi grupami zawodowymi w 
środowisku prawniczym, prowadzenia debaty nad ja-
kością prawa w Polsce oraz jakością funkcjonowania 
wymiaru sprawiedliwości. Dobrą formą jest kontynu-
owanie wspólnie z adwokatem Romanem Ossowskim 
„Wieczorów z In Gremio”, w czasie których nie za-
braknie miejsca na tego typu dyskusje. [  ]
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Lepiej późno niż wcale
Medialnych występów Marka K. nie trzeba chyba 
szczegółowo referować. Któż nie słyszał o jego przy-
godach? Zarówno kaliber stawianych mu zarzutów, 
jak i okoliczności, w jakich podejrzany dziś adwokat 
trafił na pierwsze strony gazet zaowocowały oburze-
niem całej opinii publicznej, jak Polska długa i szero-
ka. Oburzeniem nota bene całkowicie uzasadnionym.

Niemalże równocześnie wśród przedstawicieli 
wolnych zawodów prawniczych gwałtowne poru-
szenie wywołało zatrzymanie przez funkcjonariuszy 
CBŚ kilkuset tomów akt cywilnych adwokata, a na-
stępnie skierowanie przez prokuratora wniosku o wy-
rażenie zgody na ich wykorzystanie jako dowodów 
w postępowaniu, natychmiastowe przychylenie się do 
wniosku przez Sąd Okręgowy w Szczecinie i wreszcie 
nad wyraz sprawne zapoznanie się z tym materiałem 
przez śledczych. Szczecińska adwokatura przypuści-
ła szturm w obronie tajemnicy zawodowej, prokura-
tura podjęła rękawicę, oliwy do ognia dolała lokalna 
prasa. Gdy wreszcie po kilku tygodniach okrutny Sąd 
Apelacyjny nie zostawił na orzeczeniu Sądu Okręgo-
wego w Szczecinie suchej nitki, mogliśmy w pewnym 
sensie odetchnąć z ulgą – tajemnica adwokacka, bez 
której trudno o stosunek zaufania między adwoka-
tem a osobą poszukującą pomocy prawnej, otrzymała 
należną jej ochronę. Sąd Okręgowy czyta niekrótkie 
uzasadnienie i pewnie się wstydzi. Lepiej późno niż 
wcale.

Dlatego też postanowienie Sądu Apelacyjnego 
w Szczecinie z dnia 29 października 2013 r. warto po-
traktować jako przyczynek do rozważań nad zastoso-
waniem art. 180 § 2 k.p.k., stanowiącego odosobniony 
w porządku prawnym wyjątek od zasady z art. 6 ust. 3 
ustawy Prawo o adwokaturze, zgodnie z którym ad-
wokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania 
tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowie-
dział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc 
sprawę. 

Wadliwy wniosek prokuratora i arbitralne  
rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego
W postanowieniu z dnia 29 października 2013 r. Sąd 
Apelacyjny orzekł reformatoryjnie i oddalił wniosek 
prokuratora dotyczący dowodowego wykorzystania 
akt zatrzymanych w kancelarii Marka K.

Wbrew obiegowej opinii to nie sam fakt bezpraw-
nego zajęcia cywilnych akt adwokata, lecz jedynie 
wadliwość wniosku, jego przedwczesność oraz nie-
wykazanie przez prokuratora spełnienia przesłanek 
art. 180 § 2 k.p.k. w zw. z art. 226 k.p.k. doprowadziły 
do korekty rozstrzygnięcia przez Sąd Apelacyjny. Sąd 
w pierwszym rzędzie słusznie zarzucił, iż wniosek 
prokuratora, o którym mowa w art. 180 § 2 zd. 2 k.p.k., 

musi w sposób jednoznaczny określać zakres mate-
riałów zawierających informacje objęte tajemnicą 
adwokacką. W każdym innym przypadku zgoda sądu 
równałaby się de facto blankietowemu uprawnieniu 
prokuratora do przyjmowania w poczet dowodów 
wszelkich dokumentów związanych z wykonywa-
niem zawodu przez danego adwokata.

Warto dodać, że niejednoznaczny sposób określe-
nia we wniosku zakresu materiałów, które prokurator 
zamierza wykorzystać jako dowody, z oczywistych 
względów uniemożliwia wykazanie, że obie przesłan-
ki z art. 180 § 2 zd. 1 k.p.k. są rzeczywiście kumula-
tywnie spełnione. Przede wszystkim nie sposób prze-
cież udowodnić, że określona okoliczność nie może 
być dowiedziona w inny sposób, jak za pomocą doku-
mentów pochodzących z podręcznych akt adwokata, 
w sytuacji, gdy ani prokurator, ani sąd nie mają w za-
sadzie pojęcia, jakie dokumenty kryją się w setkach 
zatrzymanych teczek.

Akceptacja przez Sąd Okręgowy wniosku, który 
w sposób ramowy odwoływał się do wszystkich ma-
teriałów zatrzymanych w kancelarii adwokata prze-
sądza więc o tym, iż sąd meriti sprowadził wydanie 
postanowienia w trybie art. 180 § 2 k.p.k. do zwykłej 
formalności oraz wyraził zgodę na zwolnienie z ta-
jemnicy adwokackiej w istocie bez zbadania przesła-
nek tego przepisu. Taki sposób procedowania sądu 
w demokratycznym państwie prawa może odrobinę 
irytować, tym bardziej, gdy ma się w pamięci absolut-
nie szczególny charakter art. 180 § 2 k.p.k. Arbitralna 
ocena Sądu Okręgowego w żadnej mierze nie daje się 
więc pogodzić z restrykcyjną wykładnią wyjątkowe-
go przepisu ograniczającego wszak ochronną funkcję 
art. 6 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze.

Prokurator przeczyta  
cywilne akta adwokata?
Obawy adwokatów, i to nie tylko tych trudniących 
się pośrednictwem w obrocie testamentami, wzbudzi 
niewątpliwie wyrażone przez Sąd Apelacyjny stano-
wisko, zgodnie z którym „prokurator miał prawo za-
znajomienia się z dokumentami zabezpieczonymi” 
oraz „skierowania do sądu wniosku tylko w zakresie 
wyselekcjonowanych akt”. Czy oznacza to, że jeszcze 
przed wydaniem w tym przedmiocie przez sąd posta-
nowienia śledczy mogą się zapoznawać z materiałem 
chronionym tajemnicą adwokacką?

Jakkolwiek zabrzmi to dość złowrogo, Sąd Apela-
cyjny nie myli się również i w tym względzie. Pro-
kurator ma nie tylko prawo, lecz wręcz obowiązek 
zapoznać się z treścią zatrzymanych adwokatowi 
materiałów. Co niezmiernie istotne, przedmiotowe 
uprawnienie prokuratora jest jednak podporządko-
wane celowi polegającemu na właściwym określeniu 

Tajemnica adwokacka w postępowaniu karnym -
uwagi na marginesie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
z dnia 29 października 2013 r.

| Dr Zbigniew Barwina, adwokat
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zakresu materiałów, na których dowodowe wykorzy-
stanie sąd ma udzielić zgodę oraz na prawidłowym 
uzasadnieniu wniosku poprzez wykazanie spełnienia 
obu przesłanek z art. 180 § 2 k.p.k. Celem tego upraw-
nienia nie jest więc w żadnym wypadku zdobywanie 
informacji operacyjnych.

Ponieważ to na prokuratorze spoczywa obowiązek 
wykazania, iż przesłanki zwolnienia z obowiązku 
zachowania tajemnicy są spełnione (por. post. SA we 
Wrocławiu, z 18.09.2009 r., II AKz 472/09), musi mieć 
on możliwość udowodnienia, że rzeczywiście kon-
kretna okoliczność nie może być wykazana innymi 
środkami dowodowymi, a dobro wymiaru sprawied-
liwości utożsamiane z prawdą materialną uzasadnia 
przełamanie tajemnicy adwokackiej. Oznacza to, że 
selekcja przez prokuratora materiałów objętych ta-
jemnicą pozwala na ograniczenie zastosowania art. 
180 § 2 k.p.k. wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, 
zgodnie z funkcją tego przepisu.

W istocie odmówienie prokuratorowi prawa do 
zapoznawania się z treścią dokumentów zawierają-
cych informacje objęte tajemnicą prowadziłoby do 
dwóch alternatywnych skutków, z których żaden w 
świetle aktualnych regulacji nie wydaje się pożądany. 
Pierwszym z nich byłoby bezrefleksyjne uwzględnia-
nie wniosków o zwolnienie z tajemnicy zawodowej 
bez rzeczywistego badania przesłanek z art. 180 § 2 
k.p.k., co z kolei sprowadzałoby przewidzianą w tym 
przepisie kontrolę sądu do zwykłej formalności. Dru-
gim ewentualnym skutkiem byłoby nieuwzględnia-
nie żadnego wniosku z uwagi na nieudowodnienie 
tych przesłanek. Dla przykładu, nie sposób przecież 
dowieść, że określona okoliczność może być udowod-
niona wyłącznie dokumentami wpiętymi do beżowej 
teczki z napisem „POSĘPNA HISTORIA” w sytuacji, 
gdy nie wiadomo, jakie tajemnice teczka ta w istocie 
kryje. Wiem co piszę, bo sam taką teczkę posiadam.

Powyższej interpretacji nie stoją na przeszkodzie 
przepisy procedury karnej. Zgodnie z art. 225 § 1 
k.p.k., jeżeli na etapie postępowania przygotowaw-
czego osoba, u której przeprowadza się przeszukanie, 
oświadczy, że wydany lub znaleziony dokument za-
wiera wiadomości objęte tajemnicą zawodową, organ 
przeprowadzający czynność przekazuje dokument 
bez jego odczytania prokuratorowi. Celem tej regula-
cji jest ograniczenie kręgu osób mających dostęp do 
chronionych informacji, w żadnym wypadku nie moż-
na jej jednak rozumieć jako zakazu zapoznania się z 
dokumentem przez prokuratora. Skoro bowiem to na 
prokuratorze spoczywa ciężar udowodnienia przesła-
nek art. 180 § 2 k.p.k., musi mieć on możliwość zapo-
znania się z materiałem, który zamierza wykorzystać 
jako dowód. Trudno sobie poza tym wyobrazić, by w 
państwie prawa prokurator występował z wnioskiem 

bez uprzedniej rzetelnej oceny, czy przesłanki, od któ-
rych uzależnione jest uwzględnienie tego wniosku są 
spełnione, czy też nie.

Nie oznacza to, że prokurator, czytając w zaci-
szu swojego gabinetu cywilne akta kolegi adwokata, 
nie powinien wykazać pewnej wstrzemięźliwości. 
Wręcz przeciwnie! Celem wstępnego zapoznania się 
z zatrzymanymi materiałami jest przecież wyłącznie 
ich selekcja, prawidłowe określenie zakresu wnio-
sku oraz jego odpowiednie uzasadnienie. Dlatego 
przejrzenie przez prokuratora dokumentów zawiera-
jących wiadomości objęte tajemnicą adwokacką po-
winno nastąpić dopiero po wyczerpaniu wszelkich 
innych źródeł dowodowych dających nadzieje na 
udowodnienie danej okoliczności. Inaczej mówiąc, 
żeby wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z tajemnicy 
prokurator musi przeprowadzić wszystkie możliwe 
dowody łącznie z ewentualnymi czynnościami wy-
krywczymi. Skoro natomiast celem zapoznania się z 
materiałami chronionymi tajemnicą adwokacką jest 
właściwe określenie zakresu wniosku i odpowiednie 
jego uzasadnienie, oczywistym jest, że prokurator nie 
może przejrzeć tych dokumentów przed dokonaniem 
możliwych czynności zmierzających do ustalenia 
konkretnej okoliczności.

Wcześniejsze zapoznanie się z zabezpieczonymi 
materiałami byłoby równoznaczne z niedopuszczal-
nym naruszeniem tajemnicy, gdyż jego celem nie by-
łoby przygotowanie wniosku, lecz zdobycie wiedzy 
operacyjnej lub informacji o innych źródłach dowo-
dowych. Organy ścigania powinny tymczasem rozu-
mieć, że art. 180 § 2 k.p.k. nie służy ekonomice pro-
cesowej lecz stanowi raczej ostatnią deskę ratunku 
dla prokuratora lub sądu w przypadku, gdy ustalenie 
prawdy materialnej bez przełamania tajemnicy adwo-
kackiej nie jest możliwe. Jeżeli kancelarie adwokackie 
zaczną być traktowane jak kopalnie wiedzy operacyj-
nej, wykonywany przez nas zawód straci rację bytu.

Podporządkowanie uprawnienia prokuratora do 
zapoznania się z treścią dokumentów chronionych 
tajemnicą adwokacką celowi w postaci sporządze-
nia rzetelnego wniosku o zwolnienie z tej tajemnicy 
pociąga za sobą jeszcze jedną istotną okoliczność. 
Rozumiejąc funkcję art. 180 § 2 k.p.k. i szanując ta-
jemnicę adwokacką, prokurator powinien zapoznać 
się z zatrzymanymi dokumentami jedynie w takim 
stopniu, jaki jest konieczny do oceny ich przydatności 
dowodowej. Szczegółowa analiza takich materiałów 
nie jest dopuszczalna, gdyż nie znajduje uzasadnienia 
na etapie przygotowywania wniosku.

Mleko się rozlało
Jakie znaczenie ma w takim razie postanowienie sądu, 
choćby odmawiające zgody na zwolnienie z tajemnicy 
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zawodowej, jeżeli prokurator wcześniej zapoznał się  
z aktami prowadzonymi przez adwokata? Co z tego, że 
sąd nie uwzględni wniosku, skoro mleko i tak się już 
rozlało – zapyta mnie zatroskany czytelnik.

Funkcją procesową art. 180 § 2 k.p.k. oraz art. 180 
§ 2 k.p.k. w zw. z art. 226 k.p.k. nie jest uzyskanie 
przez prokuratora lub sąd wiadomości objętych tajem-
nicą zawodową, lecz dowodowe wykorzystanie tych 
wiadomości w postępowaniu karnym. Dlatego też w 
oparciu o art. 180 § 2 k.p.k. sąd w istocie nie orzeka o 
„zwolnieniu adwokata z zachowania tajemnicy” lecz 
o wyrażeniu zgody na przesłuchanie (w postępowa-
niu przygotowawczym) lub po prostu o przesłuchaniu 
(na etapie postępowania jurysdykcyjnego). Analogicz-
nie, orzekając na zasadzie art. 180 § 2 k.p.k. w zw. z 
art. 226 k.p.k., sąd wydaje postanowienie o wyrażeniu 
zgody na wykorzystanie określonych dokumentów 
jako dowodów w postępowaniu karnym albo postano-
wienie o odczytaniu tych dokumentów na rozprawie.

Z tych względów trudno argumentować, że samo 
zapoznanie się przez prokuratora przed złożeniem 
wniosku z materiałami chronionymi tajemnicą czyni 
późniejsze rozstrzygnięcie sądu bezprzedmiotowym. 
Oczywiście dokonana przez prokuratora analiza ma-
teriałów chronionych tajemnicą adwokacką skutkuje 
z faktycznego punktu widzenia sytuacją w pewnym 
sensie nieodwracalną – sprowadzającą się do posiada-
nia przez prokuratora chronionych informacji, co do 
których sąd nie wyrazi zgody na ich dowodowe wyko-
rzystanie albo z uwagi na niezasadność wniosku pro-
kuratora, albo wręcz jego brak. Ta niepożądana kon-
sekwencja musi być jednak poczytywana jedynie w 
charakterze koniecznego skutku ubocznego prawid-
łowego zastosowania art. 180 § 2 k.p.k.

Warto zresztą podkreślić, że nieodwracalne kon-
sekwencje procesowe nie nastąpią nawet wtedy, gdy 
postanowienie sądu I instancji wyrażające zgodę na 
dowodowe wykorzystanie dokumentów objętych ta-
jemnicą zostanie uchylone przez sąd odwoławczy. 
Jeżeli bowiem po uzyskaniu zgody sądu prokurator 
przeprowadził dowód – np. przesłuchał adwokata 
w charakterze świadka na okoliczności objęte tajem-
nicą – późniejsze uchylenie postanowienia powodo-
wać musi brak możliwości wykorzystania dowodu w 
dalszym postępowaniu. Wiem, wiem, że każdy oskar-
życiel, czytając te słowa, wydyma pogardliwie wargi...

Niepomny na to i tak nie zgodzę się z poglądem, że 
„skoro prokurator przesłuchał już jako świadka apli-
kanta adwokackiego żalącego się na zwolnienie go 
przez sąd okręgowy z tajemnicy zawodowej, to w cza-
sie orzekania Sądu Apelacyjnego nie istnieje przed-
miot orzekania, zatem zażalenie należy pozostawić 
bez rozpoznania” (post. SA w Krakowie z 14.12.2009 
r., II AKz 527/09). Stanowisko to – z logicznego punktu 

widzenia pozornie bez zarzutu – wprowadzałoby bo-
wiem z zupełnie zagadkowych względów odmienny 
poziom ochrony wiadomości objętych tajemnicą ad-
wokacką w zależności od tego, czy zostały one utrwa-
lone w dokumencie, czy w dziurawej pamięci adwoka-
ta. Nie ulega przecież wątpliwości, że odmowa przez 
sąd odwoławczy zgody na dowodowe wykorzystanie 
dokumentu chronionego tajemnicą adwokacką po-
woduje stosownie do art. 230 k.p.k. konieczność jego 
zwrotu osobie uprawnionej (np. Markowi K.), co z na-
tury rzeczy wyklucza jego dalsze zaliczanie w poczet 
dowodów, nawet, gdy stanowił on już podstawę pod-
jęcia decyzji procesowej (np. postanowienia o posta-
wieniu zarzutów). Sam fakt przesłuchania aplikanta 
adwokackiego po wydaniu postanowienia przez sąd 
I instancji nie powoduje więc z procesowego punktu 
widzenia sytuacji nieodwracalnej, gdyż w przypadku 
uchylenia zaskarżonego postanowienia złożone ze-
znanie nie będzie mogło stanowić dowodu w dalszym 
postępowaniu.

De lege ferenda
Brak procesowych konsekwencji przeprowadzenia 
dowodu z przełamaniem tajemnicy adwokackiej w 
żadnym wypadku nie może łagodzić negatywnej oce-
ny niewprowadzenia przez ustawodawcę w art. 180 § 
2 k.p.k. wyjątku od zasady suspensywności zażalenia. 
Doniosłość tajemnicy adwokata i radcy prawnego dla 
prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedli-
wości oraz wyjątkowość art. 180 § 2 k.p.k. stanowi-
łyby wystarczającą podstawę dla takiej decyzji usta-
wodawczej.

W tych okolicznościach należy zwrócić szczegól-
ną uwagę na bardzo trafne uwagi Sądu Apelacyjnego 
w Szczecinie, który niejako zachęca sądy meriti do 
wstrzymywania w oparciu o art. 462 § 1 in fine k.p.k. 
wykonywania zaskarżonych postanowień wydanych 
w trybie art. 180 § 2 k.p.k. Ręce same składają się do 
oklasków!

Istotny w tym kontekście jest fakt, iż tajemnica ad-
wokacka – oczywiście wbrew powszechnemu mnie-
maniu – nie ma na celu ochrony interesów tej grupy 
zawodowej, lecz osób, które w pełnym zaufaniu po-
wierzają adwokatom poufne informacje. Częstokroć 
na stopień naruszenia interesów klienta będzie miał 
tymczasem wpływ wyłącznie sam fakt ich ujawnie-
nia, a nie okoliczność, czy ujawnione w postępowa-
niu karnym dane będę mogły być dowodowo wyko-
rzystane. Dlatego też każde faktyczne przełamanie 
tajemnicy adwokackiej, które nie zostało poparte pra-
womocnym postanowieniem sądu, stoi w jaskrawej 
sprzeczności z interesem wymiaru sprawiedliwości 
i to nawet wówczas, gdy nie pociąga za sobą konse-
kwencji procesowych. [  ]
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Styczeń to czas składania sobie życzeń noworocz-
nych. Nie bez znaczenia jest jednak to, czy życzymy 
komuś szczęścia, zdrowia, pomyślności i innych dóbr 
w Nowym Roku, czy w nowym roku. Dlaczego? Dzień 
1 stycznia nosi nazwę „Nowy Rok” i jako nazwa świę-
ta jest zapisywana wielkimi literami (podobnie jak 
„Wielki Piętek”, „Niedziela Palmowa”, „1 Maja”, „Dzień 
Babci”). Jest to zatem tylko ten jeden dzień w roku, na-
tomiast „nowy rok” to rok, który dopiero nadejdzie 
(wraz z 365 albo 366 dniami). Wybór między użyciem 
wielkiej albo małej litery może zatem zmienić sens 
składanych życzeń.  

Użycie wielkiej litery determinowane jest kilko-
ma czynnikami. Są to: względy składniowe – zdanie 
rozpoczynamy od wielkiej litery, względy graficzne, 
względy znaczeniowe oraz względy grzecznościo-
we i emocjonalne. Małą literą zapisujemy natomiast 
wszystkie wyrazy pospolite.

W przypadku konkretnych użyć sprawa wyboru 
odpowiedniej pisowni niekiedy się komplikuje. Oto 
kilka przykładów.

Przykład 1
„Wprawdzie ustalenia poczynione przez Sąd karny 
nie wiążą sądu cywilnego, w sytuacji, gdy brak jest 
wyroku skazującego, jednakże […].” 

Przykład 2
„Zwraca uwagę Sądu Odwoławczego okoliczność, że 
[…].”

Przykład 3   
„W związku z powyższym Sąd odwoławczy przyjął 
prawidłowe ustalenia faktyczne i poglądy prawne 
Sądu Rejonowego […].”

Przykład 4
„Jednocześnie Sąd pierwszej instancji uznał, że […].”

W podanych przykładach zwraca uwagę pisownia 
wyrazu „Sąd”. We wszystkich przykładach wyraz ten 
powinien być zapisany mała literą, ponieważ w żad-
nym z kontekstów nie został użyty jako element na-
zwy własnej. Gdyby zatem posłużono się nazwą „Sąd 
Okręgowy w Szczecinie” zamiast określeń użytych w 
przykładach 1, 2 i 3, to pisownia wyrazu „Sąd” wielką 
literą byłaby uzasadniona. Nazwy „Sąd odwoławczy” 
i „Sąd pierwszej instancji” są nazwami rodzajowymi, 
takimi jak „wydział prawa i administracji”, „sąd rejo-
nowy” czy „kancelaria notarialna”, stąd brak jest uza-
sadnienia do użycia wielkiej litery. 

Wielką literą zapisuje się tylko oficjalne nazwy 
własne władz, organizacji, stowarzyszeń, partii, jed-

nostek wojskowych, urzędów (np. Senat Rzeczypo-
spolitej Polskiej, ale senat, czy Prezydent Miasta Ło-
dzi Hanna Zdanowska, ale prezydent miasta).

O pisowni wielką literą mogą też decydować wzglę-
dy grzecznościowe. W odniesieniu do pisowni rze-
czowników pospolitych ma to miejsce wtedy, kiedy 
w ten sposób chcemy wyrazić swój szacunek, admi-
rację wobec kogoś, kto jest np. adresatem tekstu (Dro-
dzy Państwo!), a także osób (zdarzeń czy zjawisk), o 
których piszemy (Ojczyzna, Rodzice, Jubilat). Wydaje 
się, że ta fakultatywna, bo determinowana względami 
uczuciowymi i grzecznościowymi, okoliczność uży-
cia wielkiej litery jest niekiedy co najmniej naduży-
wana. Sytuację tę ilustrują poniższe przykłady.

Przykład 5
„Odnośnie zarzutu Cudzoziemca o naruszeniu […].”

Przykład 6
„Ponieważ Podatnik zaniedbał wysłanie pisma listem 
poleconym, wykazanie, że takie pismo doręczył jest 
niemożliwe.” 

W obu przypadkach wyrazy „Cudzoziemiec” i „Po-
datnik” zostały użyte jako nazwy rodzajowe, a nie np. 
jako nazwiska (co uzasadniałoby ich pisownię wielką 
literą), dlatego też powinny być zapisane małymi li-
terami.

Jak pokazuje to kolejny przykład, problem pisowni 
dotyczy także użycia małej litery. 

Przykład 7
„[…] w rozumieniu art. 47 § 1  kodeksu cywilnego […].”

Przepis, na który się powołano pochodzi z ustawy z 
dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W każdym 
przypadku, w którym przedmiot w tytule aktu praw-
nego jest określony rzeczowo, zapisany jest wielką li-
terą („Kodeks”, „Prawo”, „Ordynacja”, „Przepisy wpro-
wadzające”), a  zatem powołanie się na konkretny akt 
prawny, którego przedmiot jest właśnie w taki sposób 
określony, powinno być zapisane jak w tytule aktu 
prawnego. Natomiast jeśli ktoś mówi ogólnie o „ko-
deksach”, „kodeksie karnym” (którymś z kodeksów, 
ale bez sprecyzowania tego, czy chodzi o ten obecnie 
obowiązujący, czy któryś z poprzednich), wówczas pi-
sownia małą literą jest uzasadniona.

Szanowni Czytelnicy!
Wszelkiej pomyślności w nowym roku

|  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

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku…  
i w nowym roku też!
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Nowy operator twierdzi, że medialna nagonka 
na niego jest przejawem awanturnictwa, nie ma nic 
wspólnego z faktami, a wynika jedynie z zakuliso-
wych działań Poczty Polskiej S.A., niepotrafiącej 
pogodzić się z porażką w przetargu. Nic mi nie wia-
domo, aby adwokatura wystawiła Poczcie Polskiej 
jakąkolwiek fakturę za świadczony na rzecz dotych-
czasowego operatora pocztowego marketing, faktem 
natomiast jest, że członkowie samorządu adwoka-
ckiego są powszechnie niezadowoleni z nowych po-
rządków. Wypada wspomnieć, że adwokaci działają 
nie na rzecz jakiegokolwiek operatora, ale w interesie 
swoich klientów i dlatego muszą zdecydowanie wyty-
kać dostrzeżone błędy i uchybienia nowego operatora. 
Oto najważniejsze z nich: 

1.  częsty brak powtórnego awizowania korespondencji, 
2.  niewłaściwe ulokowanie i brak czytelnego ozna-

czenia punktów odbioru korespondencji sądowej,
3.  brak odpowiedniego przeszkolenia osób, które 

doręczają (wydają) w imieniu operatora korespon-
dencję sądową – zarówno doręczycieli, jak i osób 
pracujących w punktach odbioru korespondencji 
(sklepach, warzywniakach, lombardach itp.),  

4.  mała częstotliwość doręczania korespondencji (1-2 
razy w tygodniu),

5.  długi czas pomiędzy nadaniem korespondencji 
przez sąd a jej doręczeniem adresatowi (skutku-
jący np. zdejmowaniem spraw z wokandy sądowej 
z uwagi na brak potwierdzenia doręczenia stro-
nom procesu korespondencji),

6.  doręczanie korespondencji po godzinach pracy 
kancelarii (nawet o godz. 18.30),

7.  niemożność nawiązania połączenia telefonicznego 
z infolinią operatora telefonicznego.  

Na potrzeby korespondencji z Naczelną Radą Ad-
wokacką adwokaci Szczecińskiej Izby Adwokackiej 
przedstawili Okręgowej Radzie Adwokackiej swoje 
pierwsze doświadczenia ze współpracy z nowym ope-
ratorem. Oto kilka spostrzeżeń: 

- „Brak powtórnego awizowania korespondencji. Na 
moje pytanie w punkcie odbioru w lombardzie przy 
ul. Langiewicza 25 w Szczecinie, co jest tego przyczyną, 
osoba wydająca korespondencję poinformowała mnie, 
że nie jest to jego sprawa, bo on zajmuje się wyłącznie 
wydawaniem listów. Podał mi telefon do centrali firmy”;

- „Przesyłki sądowe z sądów szczecińskich przychodziły 
w ciągu 2-3 dni. Aktualnie, kiedy przedstawiciele nowe-
go operatora dostarczają przesyłki do kancelarii raz, 
góra dwa razy w tygodniu, powoduje to trudności z ter-
minowym wykonywaniem zobowiązań, gdyż zobowią-
zania przychodzą jednego dnia w bardzo dużej liczbie. 
Ponadto przesyłki z miejscowych jednostek „idą” dwa, 
trzy razy dłużej”;

- „W odróżnieniu od doręczyciela pocztowego 
Poczty Polskiej , który dostarczał korespon-
dencję w godzinach przedpołudniowych, tj. w 
czasie funkcjonowania sekretariatu, doręczy-
ciel InPost ostatnio pojawił się w piątek o godz. 18.30 
ze stertą korespondencji. Na zwróconą uwagę, iż nie 
jest to pora na przyjmowanie poczty, stwierdził, że takie 
ma warunki pracy”;

- „Obecny sposób doręczania przesyłek sądowych i pro-
kuratorskich powoduje nakładanie się terminów do spo-
rządzenia pism procesowych (głównie 7- i 14-dniowych) 
oraz, z uwagi na tak znaczne opóźnienie w doręczaniu 
przesyłek, destabilizuje pracę, nie tylko moją, ale ca-
łego szeroko pojmowanego wymiaru sprawiedliwości. 
Nadto zauważalna jest irytacja klientów, którym 
ciężko jest wytłumaczyć, że 2 tygodnie trzeba czekać 
na doręczenie np. tytułu wykonawczego. W efekcie 
codziennie sekretarka w kancelarii wykonuje liczne 
telefony do sekretariatów sądowych z zapytaniem, 
czy oczekiwana korespondencja została już wysłana”;  

- „Właśnie trzy dni temu z powodu braku dowodu dorę-
czenia stronie pozwanej korespondencji sądowej spad-
ła z wokandy rozprawa w przedmiocie zabezpiecze-
nia powództwa o zapłatę. Kolejny termin w marcu”;

- „Nowy operator nie dostarcza przesyłek codziennie, 
lecz kumuluje pocztę i dostarcza ją jednego dnia. 
W dniu wczorajszym otrzymaliśmy około 30 pism z są-
dów, w tym kilka wyroków z uzasadnieniami i zobowią-
zaniami, co niesamowicie utrudnia pracę kancelarii”;

- „Operator pocztowy nie posiada placówek pocztowych 
obsługujących wydawanie i odbiór przesyłek, wobec czego 
pełnomocnicy procesowi zmuszeni są do odbioru kore-
spondencji w sklepie mięsnym, „warzywniaku” lub kio-
sku Ruchu znacznie oddalonym od siedziby kancelarii. 
Ponadto, zawiadomienia o przesyłce nie zawierają do-
kładnie oznaczonego adresu co uniemożliwia odbiór na-
danych przesyłek sądowych. Adres na otrzymanym przeze 
mnie zawiadomieniu zawierał jedynie oznaczenie ulicy bez 
podania dokładnego numeru oraz nazwę sklepu, w którym 
należało odebrać korespondencję. Podany sklep nie posia-
dał jednak szyldu pozwalającego na jego identyfikację”;

- „Operator pocztowy InPost Sp. z o.o. nie wypełnia obo-
wiązku dwukrotnego dostarczania przesyłek. Powyższe 
działanie narusza zasady doręczania pism procesowych 
rangi ustawowej. Pracownicy InPost utrudniają także 
sprawny odbiór przesyłek sądowych poprzez pozosta-
wianie zawiadomień o nadanych przesyłkach w skrzyn-
kach pocztowych, pomimo możliwości dostarczenia ich 
bezpośrednio do siedziby kancelarii”;

- „Niemożliwe jest połączenie z infolinią wyżej wskaza-
nego operatora pocztowego”. [  ]

| Piotr Dobrołowicz, adwokat
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Sąd Apelacyjny w Szczecinie od początku roku zbie-
ra informacje ze wszystkich podległych mu jednostek 
sądownictwa. Na wniosek In Gremio przekazał nam 
wyciągi z raportów wszystkich szczecińskich i zamiej-
scowych sądów. Przekazane informacje są zbieżne z 
zastrzeżeniami adwokatów. Oto garść z nich:

- „nadal występuje powtarzający się błąd – nieczy-
telne podpisy doręczycieli, brak datownika nadania 
przesyłki, na niektórych zpo pojawiła się pieczęć (da-
townik), ale nie jest to data odebrania przesyłki przez 
adresata tylko data zwrotu potwierdzenia odbioru do 
sądu”;

- „w sprawie […] dnia 3 stycznia 2014 r. wysłano 
In Postem do matki oskarżonego zgodę na widzenie 
(oskarżony przebywał w Zakładzie Karnym w Wierz-
chowie Pomorskim ). Widzenie do matki oskarżonego 
dotarło 23 stycznia 2014 r. Z widzenia nie można było 
skorzystać, gdyż oskarżony w dniu 22 stycznia 2014 r. 
musiał być przetransportowany do Aresztu Śledcze-
go w Szczecinie na termin rozprawy wyznaczony na 
dzień 23 stycznia 2014 r.”;

- „nadal występuje problem z otrzymywaniem 
zwrotnych potwierdzeń odbioru przesyłek. Znacznie 
zmniejszyła się ilość powracających zwrotnych po-
świadczeń odbioru (od stycznia 2014 r. wysłano około 
3818 takich przesyłek, otrzymano około 30 % zwrot-
nych poświadczeń). W związku z powyższym zdarza-
ły się przypadki odraczania rozpraw z powodu braku 
zwrotnych potwierdzeń odbioru zawiadomienia”;

- „na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki, 
kierowanej do strony odbiór pokwitował ktoś inny, a 
na potwierdzeniu odbioru zaznaczono: „doręczono 
dorosłemu domownikowi”, bez podania kim jest dana 
osoba, [bez wskazania] ewentualnego powinowactwa”;

- „do Wydziału wpłynęło zażalenie skazanego – 
brak pokwitowania odbioru postanowienia na które się 
zaskarża co uniemożliwia nadanie biegu zażalenia”;

- „zdarza się, iż przesyłki doręczane przez przedsta-
wicieli PGP oddawane są adresatom wraz ze zwrot-
nym poświadczeniem odbioru, które powinno być po-
twierdzone przez odbiorcę i zwrócone do Sądu”;

- „poczta doręczana jest niesystematycznie, np. w 
dniu 27 stycznia 2014 r. uzyskano telefonicznie infor-
mację od przedstawiciela PGP (w Gryfinie), iż kore-

spondencja tego dnia nie będzie doręczona ani odebra-
na z sądu z uwagi – jak to określono – na brak funduszy 
na paliwo”;

- „pomimo zwracania uwagi, listy nadal są odbiera-
ne w workach jutowych co powoduje, że są dostarcza-
ne do nadawcy wygniecione, a paczki są porozrywa-
ne. Uszkodzone przesyłki trafiają bez żadnej adnotacji, 
że były uszkodzone”;

- „następnym problemem jest odbiór awizo. W miej-
scowości Myślibórz ul. Strzelecka 1 jest mieszkanie 
prywatne, natomiast na Os. Słowiańskim 43a jest sklep 
spożywczy. Ponadto w Myśliborzu jest podawany pry-
watny adres pracownika PGP.S.A. na awizach. Miej-
sce to nie jest oznaczone żadnymi naklejkami informa-
cyjnymi. W miejscowości Barlinek ul. 11 Listopada 1 
jest sklep monopolowy. Na drzwiach jest oznaczenie 
In Post Awizo. W miejscowości Choszczno pod wska-
zanym adresem „Chrobrego 1” mieści się opuszczony 
budynek mieszkalny, natomiast funkcjonujący na tej 
ulicy kiosk nie zajmuje się doręczaniem przesyłek 
sądowych.  W miejscowości Pełczyce pod wska-
zanym adresem „Bolesława Chrobrego 5a” mieści się 
mieszkanie prywatne – dom jednorodzinny. Natomiast 
na ul. Bolesława Chrobrego 5/1 przesyłki są odbierane 
w sklepie wielobranżowym. W miejscowości – Krzęcin 
– Gronowo 1 trudno jest określić miejsce awizowania 
przesyłek sądowych, gdyż w miejscowości Gronowo 
jest podział na ulice, a w przedmiotowym wykazie nie 
wskazano żadnej. W miejscowości Bierzwnik „ul. Ko-
pernika 1” - pod wskazanym adresem znajduje się Od-
dział Banku Spółdzielczego, który nie świadczy usług 
w zakresie awizowania przesyłek pocztowych. Ponad-
to brak jest punktów odbioru awizowanych przesyłek 
sadowych w gminie Recz oraz Drawno”;

- „od pełnomocnika strony wpłynął wniosek o do-
konanie reklamacji doręczenia tytułu wykonawczego, 
który został z tut. Wydziału przesłany do pełnomocni-
ka 3.01.2014 r., a na dzień 21.01.2014 r. nie było wiado-
mo, gdzie przesyłka się znajduje. Dopiero na skutek sta-
rań pracownika tut. Wydziału i pełnomocnika udało 
się znaleźć przesyłkę w placówce InPost w Koszalinie 
przy ul. Szczecińskiej 17. […] początkowo pracownicy 
InPost podnosili, iż przesyłki nie mają, gdyż została 
doręczona w dniu 16.01.2014 r. Dopiero na stanowcze 
wezwanie pełnomocnika do przeszukania znajdującej 
się w lokalu korespondencji pracownicy ustalili, że 
przesyłka znajduje się w lokalu. Wcześniej w skrzynce 
pocztowej pełnomocnika nie pozostawiono awiza”;

- „jeżeli ta tendencja będzie się utrzymywała, nale-
ży się spodziewać, że z powodu braku potwierdzenia 
doręczenia wezwania bądź zawiadomienia o terminie 
rozpraw i posiedzeń sądowych sprawy nie będą się od-
bywać lub nie będzie można przeprowadzić czynności 
procesowych”.

/opr. Piotr Dobrołowicz, In Gremio/

„Brak funduszy na paliwo”,  
„początkowo pracownicy InPost podnosili, iż przesyłki nie mają”,  
„z widzenia nie można było skorzystać” 

- niepokojące wieści z sądów 
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Niech nam żyje wolny rynek! Wydaje się, że w końcu 
na dobre zadomowił się w wymiarze sprawiedliwości. 
Jego niewidzialna ręka, zdaniem wielu mająca właś-
ciwości uzdrawiające, już od dawna postukiwała pal-
cami po blacie ministra sprawiedliwości, domagając 
się wpuszczenia na korytarze i sale sądowe. Gardło-
wała o jawnym marnotrawstwie finansowym Temidy. 
Jak tu się do niej dopchać, jak rozepchnąć monopoli-
styczne bariery rodem z PRL, by w końcu rozpocząć 
słynne, sprawdzone już wolnorynkowe działania sa-
nacyjne. Zrobiła przecież do tej pory wiele dobrego 
w wolnych zawodach prawniczych, zamkniętych na 
głucho niemal przez wieki, podkładając okazałych 
rozmiarów bombę atomową pod ich rozsypujące się, 
zmurszałe drzwi. Tam zadziałało! W wielkiej dziurze 
po wybuchu znalazło się miejsce dla starych i tysię-
cy nowych niebieskich i zielonych żabotów, które 
zamiast przepychać się, rozdawać kuksańce i złorze-
czyć, tłumaczą - ku uciesze społeczeństwa - zawiłości 
prawne pro bono, a w wolnej chwili deklamują zasady 
etyki zawodowej.

I proszę, nadszedł czas na sam sąd. 

Niewidzialna ręka wolnego rynku wybrała nowe-
go operatora pocztowego. Jak przystało na wymiar 
sprawiedliwości, przetarg na usługi pocztowe dla 
sądownictwa nadzorowała Temida wyprodukowana 
już jakiś czas temu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
- z zawiązanymi (na stałe) oczami. Kryterium ceny, 
sprawdzone choćby na wielu budowach, gwaranto-
wało od początku sukces. Do sądu wszedł najtańszy 
operator pocztowy. 

Nie od dziś wiadomo, że najtańszy to najlepszy. Ale 
jakie są konkretne plusy tego rozwiązania? Po praw-
dzie, zabrakłoby stron w In Gremio do ich wymie-
nienia. Skupmy się na kilku. Wiele osób, do tej pory 
bezrobotnych, znalazło pracę u nowego operatora w 
charakterze doręczycieli. Jednocześnie ulżyli oni sta-
rym listonoszom – w ich, ciężkich do tej pory, torbach 
zostały tylko emerytury i kartki okolicznościowe. 
W końcu domkną się im zamki, odciążą kręgosłupy. 
Także sama Poczta Polska, której właścicielem jest 
Skarb Państwa, ma mniej obowiązków. Spadły obro-
ty, nie trzeba zliczać kolejnych milionów po stronie 

przychodów. Być może teraz będzie można skupić się 
na minusie. (Nie trudno sobie wyobrazić, co z takim 
kąskiem zrobi niewidzialna ręka wolnego rynku). 

Mamy także i inne pozytywy. Adwokaci i radcowie 
mają szansę działać niemal na co dzień pro bono, 
udzielając doręczycielom szkolenia z wypełniania 
zwrotnego potwierdzenia odbioru. A ileż satysfakcji 
można otrzymać w sklepie spożywczym, gdy sprze-
dawca zaaferowany przekładaniem na półkach jo-
gurtów i masła, poprosi o pomoc i własnoręczne od-
nalezienie korespondencji na półce, o przepraszam, 
w kartonie po mleku z upchanymi tam listami? To 
się nazywa samoobsługa. Nowe rozwiązanie okazało 
się strzałem w dziesiątkę także dla branży producen-
tów wag pocztowych. Do tej pory prokurator i sędzia 
tylko przekazywali swoje postanowienia i wyroki li-
stonoszowi, teraz muszą ją wcześniej sami zważyć. 
Pracownik nowej poczty - bez uprzedniego zważenia 
- korespondencji nie odbierze. W dobrym tonie od tej 
pory będzie posiadanie w pokoju sędziowskim czy 
prokuratorskim wagi pocztowej. Tuż obok drukarki 
i komputera. Nie oszukujmy się, o statusie i prestiżu 
funkcjonariusza państwowego decydować będzie te-
raz także marka wagi. 

Mamy więc w kraju popyt na wagi. Zaraz wystrzeli 
wzrost gospodarczy. Z prokuratur i sądów donoszą, że 
producenci nie wyrabiają się z zamówieniami. Przy-
pomina się sytuacja z kasami fiskalnymi wprowa-
dzonymi kilka lat temu do wolnych zawodów praw-
niczych – kołem zamachowym polskiej gospodarki, 
ostoją finansów publicznych.

Nie martwmy się jednak. To nie koniec. To tylko 
pierwszy krok niewidzialnej ręki wolnego rynku w 
sądzie. Następne będą zapewne nie mniej okazałe. 
Przed nami wprowadzenie wolnego rynku na usługi 
sędziów! Wreszcie. Planuje się, że podczas organizo-
wanych przetargów prokuratorzy i adwokaci będą 
wskazywać maksymalną cenę, za którą sprawę mogą 
oddać pod osąd sądu. Sędziowie zaś będą licytować. 
Kto da mniej, ten sądzi! Prosta reguła wolnego rynku. 
Wszystko oczywiście pod nadzorem Temidy z Mini-
sterstwa Sprawiedliwości. Obiecuję, oszczędności 
pójdą w miliony. Tylko kto to wszystko zliczy? [  ]

| Piotr Dobrołowicz, adwokat

Niewidzialna ręka doręczyciela  
korespondencji sądowej 
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Skarżąca zarzuciła radcy prawnemu, że będąc pełno-
mocnikiem powoda w procesie przeciwko skarżącej 
o zachowek, sporządził pismo procesowe zawierają-
ce jej oświadczenie o wyrażeniu zgody na cofnięcie 
pozwu, podpisał je imieniem i nazwiskiem skarżącej 
oraz złożył to pismo w sądzie, jako pochodzące od 
strony pozwanej. 

Tego rodzaju działanie radcy prawnego musiałoby zo-
stać uznane za rażące naruszenie przepisów ustawy 
o radcach prawnych i Kodeksu Etyki Radcy Prawne-
go, a nadto stanowiłoby czyn wyczerpujący znamio-
na przestępstwa. Dochodzenie dyscyplinarne nie 
potwierdziło jednak, aby radca prawny dopuścił się 
popełnienia przewinienia dyscyplinarnego ani prze-
stępstwa.

W toku dochodzenia dyscyplinarnego ustalono, że 
pismo zatytułowane „Pismo procesowe pozwanej”, 
opatrzone podpisem skarżącej i prezentatą sądu, za-
wierające oświadczenie o wyrażeniu zgody na cofnię-
cie pozwu i zobowiązanie pozwanej do przekazania 
powodowi części majątku spadkowego, nie zostało 
złożone do akt sprawy. Stwierdzono także, że pismo 
to znajduje się w aktach sprawy jedynie w kseroko-
pii, złożonej w sądzie przez samą skarżącą. Według 
ustaleń rzecznika dyscyplinarnego, pismo to rzeczy-
wiście zostało sporządzone przez radcę prawnego 
oraz podpisane przez niego imieniem i nazwiskiem 
skarżącej. Radca prawny uczynił to jednak bez za-
miaru złożenia pisma do sądu, jako pisma pozwa-
nej. Dokument ten został przygotowany jedynie jako 
projekt-wzór pisma, którego złożenie powód miał za-
proponować skarżącej, w celu zakończenia procesu. 
Pismo zostało sporządzone odręcznie podczas pobytu 

powoda i radcy prawnego w sądzie, w jednym egzem-
plarzu i egzemplarz ten powód przekazał skarżącej. 
Skarżąca zatrzymała pismo, a następnie wysłała do 
sądu jego kopię, stwierdzając, że pismo nie pochodzi 
od niej. Jednocześnie ustalono, że znajdująca się na 
piśmie prezentata sądu znalazła się tam wskutek po-
myłki. Powód i radca prawny, przebywając w sądzie, 
sporządzili pismo procesowe powoda o cofnięciu 
pozwu i złożyli je w sekretariacie, a przygotowany 
projekt-wzór pisma przeznaczony dla skarżącej został 
omyłkowo ostemplowany pieczęcią sekretariatu, lecz 
nie został złożony w celu dołączenia go do akt sprawy, 
czego dowodem jest fakt, że pisma tego w oryginale 
nie ma i nigdy nie było w aktach. Jedyny egzemplarz 
pisma powód zabrał ze sobą i wręczył skarżącej, in-
formując ją, że cofnął pozew oraz zaproponował, by 
skarżąca wyraziła na to zgodę, poprzez złożenie do 
sądu pisma takiej treści, jak zawarta w przekazanym 
projekcie-wzorze. 

W ocenie rzecznika dyscyplinarnego nie było zatem 
zamiarem radcy prawnego, by składać pismo za skar-
żącą do sądu bez jej woli i wiedzy, jako pismo przez 
nią sporządzone. Była to jedynie propozycja złożenia 
przez skarżącą oświadczenia określonej treści, przy 
czym jej przyjęcie było całkowicie uzależnione od 
woli skarżącej. Skarżąca propozycji tej nie przyjęła 
i w konsekwencji nie złożyła oświadczenia o wyraże-
niu zgody na cofnięcie pozwu. A zatem, oświadcze-
nia zawarte w piśmie nie stały się elementem procesu 
o zachowek. Kwestia przedmiotowego pisma była roz-
ważana w procesie (na wniosek skarżącej) wyłącznie 
z tego powodu, że to sama skarżąca przedłożyła je są-
dowi, stwierdzając, że pisma tego nie sporządziła i nie 
podpisała. Skarżąca uczyniła powyższe pochopnie  

W cyklu „Z Repertorium Rzecznika” rzecznik dyscyplinarny OIRP w Szczecinie, pan Błażej Baumgart, 
prezentować będzie sprawy, które były przedmiotem postepowań dyscyplinarnych w samorządzie 
radcowskim. 
Sprawozdania z działalności organów dyscyplinarnych, przedstawiane na corocznych zgroma-
dzeniach samorządów prawniczych, zawierają zwykle suche liczby i fakty. Autor rubryki posta-
nowił przedstawić czytelnikom In Gremio problematykę postępowań dyscyplinarnych od kuchni, 
zamieszczając w swoich tekstach opisy spraw najbardziej kontrowersyjnych, wywołujących gorą-
ce dyskusje, pobudzających do refleksji. Dzisiaj zamieszczamy pierwszy tekst.  

/Redakcja In Gremio/
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|  Błażej Baumgart, radca prawny,  
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Szczecinie

(Nie)podrobiony podpis
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oraz nadała pismu bezpodstawnie odmienne 
znaczenie niż miało ono w rzeczywistości. Szcze-
gółowe zapoznanie się z aktami sprawy sądowej 
pozwoliłoby skarżącej z łatwością stwierdzić, że 
brak jest w nich pisma wyrażającego zgodę na 
cofnięcie pozwu, mającego rzekomo pochodzić 
od niej. Sporządzenie pisma przez radcę prawne-
go nie miało na celu wywołania żadnych skutków 
procesowych, a jedynie zaproponowanie skar-
żącej złożenia oświadczenia określonej treści 
w celu ugodowego zakończenia sporu. Wobec tak 
ustalonego stanu faktycznego rzecznik dyscypli-
narny uznał, że podpis na piśmie został przez rad-
cę prawnego złożony bez zamiaru podrobienia 
podpisu skarżącej. Radca prawny, sporządzając 
projekt-wzór pisma, uczynił to bardzo dokładnie, 
zawierając w nim wszystkie konieczne elementy, 
w tym: datę, oznaczenie stron i sądu, sygnaturę 
akt sprawy, oświadczenia i wnioski oraz uza-
sadnienie, a w końcu także podpis, który został 
umieszczony na piśmie niejako „z rozpędu”, jak 
określił to w swoich zeznaniach powód. W efek-
cie, nie sposób zarzucić radcy prawnemu, że pod-
robił podpis skarżącej. Do takich samych wnio-
sków doszła prokuratura umarzając dochodzenie 
w sprawie przedłożenia w sądzie pisma proceso-
wego z podrobionym podpisem, wszczęte na sku-
tek zawiadomienia złożonego przez skarżącą. 

Wybrany przez radcę prawnego sposób na przed-
stawienie skarżącej propozycji zakończenia spo-
ru, a zwłaszcza jego wykonanie, należy uznać 
za nieprzemyślany. Propozycje powoda winny 
zostać złożone skarżącej bądź w bezpośredniej 
rozmowie, bądź na piśmie, a nie poprzez przeka-
zanie projektu-wzoru pisma procesowego, tym 
bardziej, że prezentata sądu i podpis skarżącej, 
mogły - na pierwszy rzut oka zasadnie - wywołać u 
niej przeświadczenie, że pismo to zostało sporzą-
dzone i podpisane za nią oraz złożone w sądzie. 
Okoliczności zaistniałe w omawianym stanie fak-
tycznym również przemawiały na korzyść radcy 
prawnego z uwagi na fakt, iż zarówno skarżąca, 
jak i powód byli bratankami radcy prawnego, któ-
ry zdecydował się na podjęcie tego rodzaju nie-
konwencjonalnych działań, mając na względzie 
potrzebę zakończenia rodzinnego sporu. 

Dochodzenie dyscyplinarne zostało umorzone 
przez rzecznika dyscyplinarnego wobec stwier-
dzenia braku znamion przewinienia dyscy-
plinarnego. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, po 
rozpoznaniu odwołania skarżącej, utrzymał za-
skarżone postanowienie rzecznika dyscyplinar-
nego w mocy.  [  ]

W dniach od 7 do 9 listopada 2013 r. miał miejsce 
w Warszawie X Krajowy Zjazd Radców Prawnych. 
Przedstawiciele samorządu radcowskiego z całego 
kraju wybrali nowego Prezesa Krajowej Rady Radców 
Prawnych w osobie Dariusza Sałajewskiego pocho-
dzącego z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opo-
lu, dotychczasowego I wiceprezesa KRRP. Głosowało 
na niego 179 spośród 250 delegatów. Nowo wybrany 
prezes zastąpił Macieja Bobrowicza, który sprawował 
funkcję prezesa przez ostatnie dwie kadencje. Dariusz 
Sałajewski był jedynym kandydatem na funkcję pre-
zesa, ma lat 66, jest radcą prawnym od 35 lat, ukoń-
czył studia prawnicze w roku 1969 na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Prowadzi kancelarię radcowską w Czę-
stochowie. Członkiem samorządu jest od samego po-
czątku jego istnienia. 

W swoim wystąpieniu nowo wybrany prezes KRRP 
zaznaczył, iż wobec zakończenia etapu, w którym 
dyskutowane było otwarcie zawodu radcy prawnego i 
jego funkcji, konieczna jest praca wewnątrz samorzą-
du zawodowego. Zapowiedział kontynuację progra-
mu realizowanego przez poprzedniego prezesa Ma-
cieja Bobrowicza. W wystąpieniu przedwyborczym 
zaprezentował program, który w zasadniczej mierze 
skupił się na aktywizacji zapotrzebowania usług 
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prawniczych na rynku oraz wdrożenia systemowej 
edukacji prawnej. Ponadto zasygnalizował potrzebę 
stworzenia systemu ubezpieczeń pomocy prawnej 
oraz szeroko rozumianej promocji zawodu, zapocząt-
kowanej przez swojego poprzednika. 

Delegaci X Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w 
uchwalonych założeniach programowych wskazali 
na konieczność przygotowania radców do wykony-
wania funkcji obrończych, usprawnienia szkoleń 
i pomocy radcom w rozpoczęciu działalności. 

Według wstępnych założeń Zjazd miał przyjąć nowy 
Kodeks Etyki Radcy Prawnego w związku z poszerze-
niem uprawnień radców prawnych. Jednak z uwagi 
na liczne poprawki zgłoszone do nowego kodeksu 
przez przedstawicieli OIRP w Szczecinie, głosowanie 
w tym zakresie zostało przesunięte na Nadzwyczajny 
Krajowy Zjazd Radców Prawnych, który odbędzie się 
w listopadzie 2014 r. 

Podczas zjazdu przedstawiciele samorządu wybrali 
również członków Krajowej Rady Radców Prawnych 
oraz Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Przedstawi-
ciele OIRP w Szczecinie zasilą składy następujących 
organów: dziekan Alicja Kujawa – członek Krajowej 

Radcy Radców Prawnych, wicedziekan Przemysław 
Mijal – członek Krajowej Radcy Radców Prawnych 
oraz Stefan Mazurkiewicz – sędzia Wyższego Sądu 
Dyscyplinarnego. Z kolei w skład stałych komisji we-
szli: Kinga Przybylska - Charif - członek Komitetu Sta-
łego do Spraw Aplikacji przy Krajowej Radzie Radców 
Prawnych, zaś Rafał Malujda - członek Komitetu Sta-
łego do Spraw Zagranicznych przy Krajowej Radzie 
Radców Prawnych, a Krajowymi Wizytatorami zosta-
li Bogumiła Przybyś, Renata Huninik oraz Agnieszka 
Dąbrowska.

X Krajowy Zjazd Radców Prawnych miał podniosły 
charakter, również z uwagi na uhonorowanie Macieja 
Bobrowicza przez Prezydenta RP wysokim oznacze-
niem państwowym - Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Oznaczenie zostało przyznane za 
wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz samorzą-
du radców prawnych i za zasługi w pracy zawodowej 
i społecznej. Order w imieniu Prezydenta RP wręczył 
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, minister 
Krzysztof Hubert Łaszkiewicz. [  ]

Anna Koziura, radca prawny 

Nowe władze u radców prawnych –  
X Krajowy Zjazd Radców Prawnych
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Krajowy Zjazd Adwokatury odbywa się raz na 3 
lata. Z założenia ma być świętem palestry. To podczas 
niego mają padać ważne słowa, deklaracje. Prezento-
wane przez delegatów izb adwokackich poglądy, sta-
nowiące efekt głębokich przemyśleń i wszechstronnej 
analizy obecnego stanu adwokatury, mają być zaląż-
kiem nowych idei i pomysłów na funkcjonowanie 
nie tylko tego nobliwego samorządu prawniczego w 
szybko zmieniającej się rzeczywistości, ale całego 
wymiaru sprawiedliwości. Głos niezależnej i samo-
rządnej adwokatury, obrońcy i filaru naszej demokra-
cji, winien być wtedy doniosły, istotny i słyszalny dla 
wszystkich, niczym dzwon Zygmunt na krakowskim 
Wawelu.

Tyle teoria. Zjazd, który odbył się w Katowicach w 
listopadzie 2013 r., nie przekuł jej w praktykę. Chyba 
nawet nie miał takich zamiarów - jego biblią stał się 
porządek obrad i jego jak najszybsza realizacja. Bez 
zbędnych słów, przy sprawnym prowadzeniu, pozba-
wiony coraz bardziej niestrawnego dla wszelkiego ro-
dzaju audytorium patosu (poza jednym wystąpieniem 
adw. Anny Boguckiej-Skowrońskiej, gdy przed delega-
tami rozwinęła swoje skrzydła Historia Adwokatury 
i jej odwieczne wyzwania). W sumie zjazd nie wyróż-
nił się niczym szczególnym. Ot, odbył się. Może dla-

tego, że był przewidywalny jeszcze przed rozpoczę-
ciem, nie przekonał do siebie ogólnopolskich mediów, 
które w zasadzie ledwie odnotowały jego istnienie. Na 
choćby chwilowe uczestniczenie w tym wyjątkowym 
spotkaniu adwokatów z całej Polski nie znalazł czasu 
prezydent RP, premier rządu czy minister sprawiedli-
wości. I choć wszystkie nieobecności były usprawied-
liwione, to pustki w pierwszych rzędach pokazują, na 
jakim marginesie życia publicznego i medialnego ma-
instreamu znalazł się samorząd adwokacki, jak cichy 
jest jego głos. 

Obrady rozpoczęły się od wystąpień osób zapro-
szonych - trzeba przyznać, że kilku ważnych przed-
stawicieli wymiaru sprawiedliwości zdecydowało się 
przyjść do adwokackiego Spodka - a także od odczy-
tania listów osób zaproszonych, które nie znalazły 
czasu, by przyjechać do Katowic. Tych ostatnich było 
więcej. Po kilku godzinach wysłuchiwania gratulacji, 
słów wsparcia i deklaracji współpracy, odbierania od 
gości życzeń owocnych obrad, prezydium zjazdu, by 
te ostatnie zrealizować, musiało przyśpieszyć proce-
dowanie. Program obrad był napięty, a czas gonił.

Delegaci usłyszeli więc następnie sprawozdania z 
3-letnich prac Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższego 
Sądu Dyscyplinarnego oraz Wyższej Komisji Rewizyjnej.  

| Piotr Dobrołowicz, adwokat

Adwokatura kontynuuje podróż ku nowoczesności 
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Nie było w nich nic ponad to, co zostało zawarte w 
pisemnych sprawozdaniach zamieszczonych w publi-
kacji doręczonej wcześniej delegatom na zjazd.

Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia zjazdu 
miała być dyskusja nad stanem adwokatury, która od-
była się, ale w ramach wyborów na prezesa Naczelnej 
Rady Adwokackiej. Prócz dotychczasowego prezesa 
Andrzeja Zwary, zgłoszono kandydatury Krzysztofa 
Boszko oraz Roberta Rynkun-Wernera. 

Przemówienie mecenasa Andrzeja Zwary było 
rzeczowe i spójne. Kandydujący na kolejną kadencję 
trójmiejski adwokat, obyty przez trzy ostatnie lata ze 
sprawowaniem funkcji prezesa NRA, doskonale wie-
dział, o czym mówi i co należy powiedzieć. Wiedział 
co i jak chce jeszcze zrobić w najbliższej przyszłości. 
Trzy lata temu, jak sam to ujął, zabrał adwokaturę 
w „podróż ku nowoczesności”. Teraz zaproponował 
delegatom jej kontynuowanie. Sprawność intelektu-
alną zaprezentował na każdym polu – nawet sprawę 
przyznania radcom prawnym wszelkich uprawnień 
obrońcy w procesie karnym (nie do wyobrażenia 
jeszcze trzy lata temu!) potrafił przedstawić jako nie-
mały sukces adwokatury. (Podkreślając, że udało się 
przekonać parlamentarzystów do tego, by obrońcami 
nie mogli być ci radcowie, którzy wykonują zawód 

w ramach umowy o pracę). Zestawienie słów „radca 
prawny” i „obrońca w procesie karnym” przestało być 
oksymoronem. 

Atmosfera sali - nierewolucyjna, ewidentnie wspie-
rająca dotychczasowe poczynania prezesa NRA - 
musiała się udzielić drugiemu kandydatowi do tej 
funkcji, Krzysztofowi Boszko, który swój program 
wyborczy zaprezentował bez przekonania, że może 
porwać audytorium. Jak okazało się później, słusz-
nie - wyniki wyborów to potwierdziły. Inaczej, zde-
cydowanie energiczniej do prezentacji własnej osoby 
podszedł trzeci kandydat Robert Rynkun-Werner, 
który za największy swój atut uznał dotychczasowe 
nieuczestniczenie w pracach Naczelnej Rady Adwo-
kackiej. Delegaci, oddając swój głos, najwyraźniej 
przypisali inne znaczenie tej okoliczności, mniej ko-
rzystne dla zainteresowanego. Przygniatającą więk-
szością głosów wybrali na drugą kadencję Andrzeja 
Zwarę. Podróż ku nowoczesności trwać więc będzie 
przynajmniej przez kolejne 3 lata. Prezesem Wyż-
szego Sądu Dyscyplinarnego pozostał adwokat Jacek 
Ziobrowski, a na prezesa Wyższej Komisji Rewizyjnej 
wybrano adwokata Sławomira Ciemnego.

Drugi dzień zjazdu to przede wszystkim wybo-
ry do Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższego Sądu 

Adwokatura kontynuuje podróż ku nowoczesności 
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Emocje po Krajowym Zjeździe Adwokatury już opad-
ły. Czas na realizację zadań, które wyznaczył Zjazd 
oraz tych, które sobie założyliśmy na drugą kadencję.

Druga kadencja prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej 
to przede wszystkim kontynuacja polityki prowadzo-
nej przez ostatnie trzy lata. W 2010 roku za priorytet 
postawiliśmy sobie udowodnienie społeczeństwu, iż 
samorząd adwokacki nie zajmuje się wyłącznie pilno-
waniem interesów swoich członków. Adwokatura stoi 
bowiem na straży praw i obowiązków obywateli - jest 
to istotna część naszej działalności. Naszą ambicją 
było przekonanie społeczeństwa, że tak jest w istocie 
i naszą działalnością publiczną daliśmy na to wiele 
dowodów: działalnością komisji praw człowieka przy 
NRA, akcjami pro bono, licznymi reakcjami na łama-
nie praw obywatelskich w Polsce i na świecie, które 
zostały pozytywnie odnotowane przez opinię publicz-
ną. Jestem dumny z tych działań i z pewnością będę 
dążył do tego, by te kwestie były w dalszym ciągu re-
alizowane. 

Sprawowanie przeze mnie funkcji prezesa NRA przy-
padło na trudne czasy dla adwokatury i adwokatów. 
Zmagamy się z pauperyzacją zawodu, nierzadko mło-
dzi adwokaci, po wielu latach ciężkiej nauki i pracy 
z przyczyn ekonomicznych zmuszeni są do rezygna-
cji z wykonywania zawodu. W poprzedniej kadencji 
podjęliśmy próby poprawy sytuacji poprzez szukanie 
nowych ścieżek wykonywania zawodu, promowanie 
idei ubezpieczeń ochrony prawnej, czy też pilotażowe 
przeprowadzenie kampanii wizerunkowej. W najbliż-
szym czasie planujemy podjąć kolejne działania, któ-
re ułatwią pracę adwokatom, a jednocześnie pozwolą 
zyskać nowych klientów.

Spore nadzieje pokładam w powołaniu centrum tech-
nologicznego adwokatury, będącego częścią komisji 
informatyzacji, które zajmować się będzie analizo-
waniem i opracowaniem zasad implementacji rozwią-
zań informatycznych w działalności adwokackiej. 
Nie możemy ignorować faktów, iż powstają portale 
kosztowe, rekomendacyjne, lokalizacyjne. Chcemy 
aby adwokatura była na to przygotowana, by adwokat 
wiedział, jak się do takich projektów odnosić, by sta-
wać się bardziej dostępnym dla klienta, ale z posza-
nowaniem zasad etycznych wykonywania naszego 
zawodu. 

Dyscyplinarnego i Wyższej Komisji Rewizyjnej. 
Prezentacji kandydatów zaniechano. Uznano, że 
wystarczające będzie, że delegaci zapoznają się z 
ich nazwiskami na kartce do głosowania. To po-
zwoliło zaoszczędzić czas. Wybory poszły szybko 
i sprawnie.

Na osobny komentarz zasługuje praca komi-
sji wnioskowej. Jej członkowie przez większość 
czasu trwania zjazdu przebywali poza miejscem 
głównych obrad, dyskutując jedynie we własnym 
gronie o tym, jaką treść winna mieć uchwała pro-
gramowa zjazdu. Ich uwagi nie zaprzątały wy-
stąpienia delegatów wygłaszane na głównej sali 
zjazdu. Ostatecznie komisja uznała, że najlepsza 
będzie kompilacja projektów uchwał zgłoszonych 
przez poszczególne izby. I tak, starając się nie 
skrzywdzić żadnej z nich, z kilkunastu projek-
tów pomniejszych uchwał powstał projekt jednej. 
Ostateczna wersja rozrosła się jednak do takich 
rozmiarów, że delegaci – po jedynie wstępnym za-
poznaniu się z jej treścią – przegłosowali w formie 
uchwały, że nie będzie odczytywana (!), a od razu 
poddana pod głosowanie. I tak się stało. Niesieni 
wiarą w kompetencje członków komisji wniosko-
wej delegaci na zjazd podjęli uchwałę programo-
wą, nie zapoznając się dokładnie z jej treścią. 

Co jeszcze zostanie zapamiętane po ostatnim 
zjeździe adwokatury? Chyba to, że dokonano 
istotnej zmiany w Regulaminie Krajowego Zjazdu 
Adwokatury oraz zgromadzeń adwokackich. Od 
dzisiaj okręgowe rady adwokackie mogą decydo-
wać o zmniejszeniu lub całkowitym zniesieniu 
wymogu obecności określonej minimalnej liczby 
uczestników zgromadzenia niezbędnej do otwar-
cia zgromadzenia izby. Pojawiła się więc podsta-
wa prawna do przeprowadzania zgromadzenia 
izby nawet przy znikomej liczbie jego uczestni-
ków – przypomnę, że do tej pory zgromadzenie 
można było otworzyć przy obecności co najmniej 
¼ adwokatów – członków izby uprawnionych do 
udziału w zgromadzeniu. Nowe przepisy pozwolą 
dużym izbom uniknąć problemów z przeprowa-
dzaniem corocznych zgromadzeń. To racjonalne 
rozwiązanie, bo widoczne jest coraz mniejsze za-
interesowanie adwokatów w uczestniczeniu w ży-
ciu własnej izby. Skoro nie chcą, to po co ich zmu-
szać do udziału w demokracji samorządowej? [  ]

Jestem pełen optymizmu 
prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat 
Andrzej Zwara przedstawia dla In Gremio  
swoje plany na najbliższe 3 lata
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Będę zabiegał o to, aby poszerzyć uprawnienia adwo-
kackie, np. o możliwość dokonywania poświadczeń 
dokumentów za zgodność z oryginałem, czy sporzą-
dzania protokołów zgromadzeń spółek prawa han-
dlowego. Są to czynności zastrzeżone w Polsce dla 
notariuszy, choć w Europie wykonują je również ad-
wokaci. Skoro jesteśmy zawodami zaufania publicz-
nego, nie widzę potrzeby utrzymywania sztucznego 
monopolu notarialnego na te czynności. Nie widzę 
również powodu, by adwokaci nie mogli występować 
przed Urzędem Patentowym, choćby w sprawach reje-
stracji znaków towarowych.

Ogromne nadzieje pokładam w projekcie edukacji 
prawniczej. Poprzez kształcenie młodzieży, szkolenie 
nauczycieli oraz wydawanie materiałów edukacyj-
nych chcemy pokazać społeczeństwu, dlaczego warto 
znać prawo oraz uczyć je, dlaczego warto korzystać z 
pomocy profesjonalnego prawnika, jakim jest adwo-
kat. Włączyliśmy się już w program edukacji prawnej 
podpisując porozumienie w zakresie realizowania, 
rozwijania i promowania programu edukacji prawnej 
w szkołach ponadgimnazjalnych razem z minister-
stwem sprawiedliwości. Te działania nie przyniosą 
skutków za dzień czy dwa. Ale trzeba patrzeć daleko-
siężnie. Być może dzięki takim inicjatywom za kilka 
lat korzystanie z pomocy adwokata będzie oczywi-
stością dla dzisiejszego gimnazjalisty czy licealisty. 

Istotnym problemem są rażąco niskie stawki tzw. 
taksy adwokackiej. Złożyliśmy w tej sprawie skargę 
do Trybunału Konstytucyjnego i czekamy na wyzna-
czenie terminu orzeczenia. Ale też pracujemy nad 
rozwiązaniami, które będziemy mogli zaproponować 
ministrowi sprawiedliwości. W tym zakresie musimy 
wpierw jednak wypracować wspólne stanowisko z 
radcami prawnymi.

Za rok czeka nas rewolucja związana z wprowadze-
niem zmian w kpk. Nie tylko radcy prawni, którzy 
uzyskają prawo do reprezentowania klientów w spra-
wach karnych, będą musieli zmierzyć się z nowym. 
Dla nas, adwokatów, to będzie również wielkie wy-
zwanie przestawić się na funkcjonowanie w nowym 
procesie kontradyktoryjnym. Dlatego w tym roku 
zamierzamy przeprowadzić liczne szkolenia zawodo-
we, które wzorowo przygotują nas do tych zmian. Nie 
uważamy też za zamknięty temat dopuszczenia rad-

ców prawnych do prowadzenia spraw karnych. Komi-
sja ds. postępowań konstytucyjnych przygotuje w tej 
sprawie wniosek do Trybunału.

W poprzedniej kadencji otworzyliśmy się na współ-
pracę z adwokatami spoza władz samorządowych. 
Uważam to za swój wielki sukces, że środowisko na-
sze nie tkwi w marazmie, w którym pracować chce się 
tylko nielicznym. Udało nam się zaangażować do pra-
cy wielu adwokatów oraz aplikantów adwokackich. 
To znak, że najmłodsze pokolenie widzi potrzebę i 
sens istnienia samorządu zawodowego. W tej kadencji 
powołaliśmy komisję Inicjatyw Młodych Adwokatów, 
co jest kolejnym dowodem, że młodzi chcą pracować 
na rzecz samorządu. 

Jako Prezes NRA chcę adwokatury zintegrowanej. 
Dlatego w pełni popieram wszelkie wydarzenia kultu-
ralno-sportowe. Dają nam one szanse na poznanie się, 
wymianę poglądów, a przy okazji na spędzenie czasu 
w miłej atmosferze. 

W swoim programie, który przestawiłem na Zjeździe 
mówiłem, że zależy mi na adwokaturze silnej, nowo-
czesnej i zjednoczonej. Jestem pełen optymizmu, że za 
trzy lata, przekazując swojemu następcy łańcuch Pre-
zesa, przekażę mu też adwokaturę silną, nowoczesną 
i zjednoczoną. [  ]
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Coraz mniej wśród adwokatów  
jest humanistów – zauważa po teście  
Włodzimierz Łyczywek – adwokat, dziekan  
Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie 
 - odpowiadając na pytania In Gremio

Piotr Dobrołowicz, In Gremio: Po ogłoszeniu 
wyników powiedział pan, że test był prosty? Chyba 
nie wszyscy uczestnicy tak uważają. 

Włodzimierz Łyczywek: Test historyczny to 
trochę zabawa, bo do tego przygotowywać się nie 
sposób, tym bardziej, że zawiadomiony zostałem 
o zaproszeniu do uczestnictwa w nim na dzień 
przed jego przeprowadzeniem. Uczestniczyło w 
nim około 30 osób, poza VIP-ami typu prezydent 
czy marszałek samorządu, byli tam znani historycy 
sztuki, a także dyplomowani przewodnicy miejscy, 
a oprócz tego dwóch prawników, tj. pan sędzia Strą-
czyński i ja. Frajdą dla nas, jako prawników, było to, 
iż pokonaliśmy w tej zabawie fachowców. 

Rzeczywiście natychmiast po wręczeniu nagród 
oświadczyłem, że test był prosty, ale ta prostota tego 
testu wynikała z faktu, iż dla kogoś z pasją, który tak 
jak sędzia Strączyński czy ja, interesuje się historią, 
a w szczególności Szczecina – to chociaż na odpo-
wiedzi było chyba 20 sekund i wszyscy uczestnicy 
mieli w tym czasie kliknąć prawidłową odpowiedź, 
to rzeczywiście uważam, iż test nie był trudny. 

Test podzielony był na 3 etapy – wiedza o Szcze-
cinie od jego początków do 1945 roku; w drugim 

etapie - okres od 1945 do 1989 roku, a w trzecim 
aktualia z ostatnich 24 lat. Nie pamiętam już tre-
ści pytań, tym bardziej że nie studiowałem już ich 
później w Internecie, wszakże wiem, że sporo mo-
ich znajomych próbowało rozwiązać ten test, który 
składał się z 45 pytań i większość z nich popełniała 
przynajmniej po 7 – 8 błędów. Ja popełniłem dwa:

- pierwszy błąd przeze mnie niezawiniony, bo ze 
zdjęć pomyliłem dwa nieistniejące mosty: Dworco-
wy z Kłodnym, ale być może zdjęcie nie było wyraź-
ne albo zła perspektywa, 

- w drugim przypadku to błąd był śmieszny, a do-
tyczył Pogoni Szczecin, której byłem wiceprezesem. 

Ogólnie rzecz biorąc popularyzacja historii mia-
sta i regionu to dobra rzecz, a jeśli jeszcze prawnicy 
są górą, to tym lepiej. 

P.D: W powszechnej opinii adwokat to nie tylko 
specjalista od prawa, ale także osoba z szerokimi 
horyzontami, wiedzą daleko wykraczającą poza 
kodeksy, humanista. Czy dzisiejszy typowy adwo-
kat spełnia te standardy?

W.Ł.: Nie chce być malkontentem, ale coraz 
mniej wśród adwokatów jest humanistów - takich 
ludzi odrodzenia. Tej wiedzy nie można się nauczyć 
z podręczników, a jedynie jest to suma przeczyta-
nych książek, i to z pasją i ze zrozumieniem.

P.D.: Obecne egzaminy na aplikację adwokacką 
ograniczają się do weryfikacji znajomości prawa. 
To chyba za mało. Nie powinny obejmować także 
wiedzy z zakresu historii, filozofii, polityki, sztuki? 

PRAWNIK HUMANISTA
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie adwokat Włodzimierz Łyczywek został zwycięzcą 
Pierwszego Szczecińskiego Testu Historii. Trzecie miejsce zajął sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie Ma-
ciej Strączyński. 

Pierwszy tego rodzaju test wiedzy, zorganizowany w listopadzie 2013 r. przez Radio Szczecin, Instytut 
Pamięci Narodowej i „Kurier Szczeciński”, odbył się w studiu koncertowym szczecińskiej rozgłośni. Roz-
wiązywali go politycy, prawnicy, przedsiębiorcy i sportowcy. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na 
temat zarówno najważniejszych wydarzeń z historii miasta, jak i lokalnych ciekawostek. Pytania dotyczyły 
książąt pomorskich, mostów, które były i są w Szczecinie, Wałów Chrobrego, zespołu Hey czy zakładów 
odzieżowych Odra. 

Najbardziej dogłębną wiedzą na temat historii Szczecina wykazali się szczecińscy prawnicy! Zwycięzcą 
został adwokat Włodzimierz Łyczywek, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Na trzecim 

Sędzia ma dziś czas tylko na  
załatwianie spraw, czy raczej  
„robienie numerków” – odpowiada  
na pytania In Gremio Maciej Strączyński – sędzia 
Sądu Okręgowego w Szczecinie, przewodniczący 
Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Piotr Dobrołowicz, In Gremio: Dziekan ORA w 
Szczecinie Włodzimierz Łyczywek ocenił test jako 
łatwy. Jak pan go ocenia? Jakie były najtrudniejsze 
pytania?

Maciej Strączyński: Test był łatwy dla kogoś, kto 
naprawdę interesuje się historią Pomorza i Szczeci-

na. Najtrudniejsze było pytanie zawierające błąd w 
odpowiedzi, dotyczące pochodzenia nazwy placu 
Orła Białego. Pochodzi ona od orła z godła Polski, 
bo tylko ten jest biały. Pruski orzeł z fontanny na 
placu, wskazany w odpowiedzi, jest czarny, za to 
przez niektórych błędnie uważany za polskiego. 
Poza tym „trafiono” nas fotografią nieistniejącego 
Mostu Dworcowego - była tak wykonana, że wielu 
osobom pomylił się on z podobnym Mostem Kłod-
nym.

P.D: Czy sędzia ma dzisiaj dużo czasu na zgłę-
bianie tajników historii, na poszerzanie swojej 
ogólnej wiedzy o świecie? 
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W.Ł.: Oceniając młodych ludzi, absolwentów uniwersytetu, 
którzy dostają się na aplikację, to rzeczywiście być może wie-
dzę prawniczą mają mocniej ugruntowaną niż ja w ich wieku, 
ale brak im szerszych horyzontów – to widzę na przykładzie 
konkursów krasomówczych, które są na stosunkowo niskim 
poziomie, a także na przykładzie wykładów z retoryki, gdzie 
odniesienia do historii, a w szczególności antycznej i brak ja-
kiejkolwiek wiedzy w zakresie kształcenia młodych ludzi z 
podstaw języka łacińskiego – jest aż nadto widoczny. Pamię-
tam poprzednie egzaminy na aplikację adwokacką, gdzie w te-
stach, które też i sam opracowywałem, zawieraliśmy pytania 
z zakresu historii, polityki, sztuki po to właśnie, aby wydobyć 
wiedzę od starających się kandydatów na aplikację i to wiedzę 
ogólną, a nie tę, którą powtarzać będą w trakcie aplikacji na 
wykładach i w praktyce. Szkoda, że standardowe testy przy-
słane z Ministerstwa Sprawiedliwości nie spełniają już tych 
oczekiwań, które adwokatura poprzednio miała w stosunku 
do kandydatów na aplikację, tym bardziej, iż przyzwyczajenie 
do testów obecnych absolwentów wydziałów prawa, implikuje 
samo w sobie łatwość tego typu sprawdzianów, tym bardziej, 
iż poziom ich trudności jest wręcz dramatycznie niski, a kry-
teria procentowe prawidłowych odpowiedzi, które decydują o 
przyjęciu na aplikację, nie mają nic innego na celu, jak tylko 
stworzenie szerokich wrót do adwokatury, bez jakiejkolwiek 
analizy wartościującej te osoby. Nie chcę być mentorem, bo 
czasy się zmieniają, wszakże pewne niedostatki kwalifikacji 
do naszego zawodu, a i późniejsze w trakcie aplikacji, obniże-
nie np. rangi patrona, nie służy na pewno podwyższaniu po-
ziomu adwokatury. [  ]

miejscu uplasował się sędzia Maciej Strączyński – prezes SSP 
„Iustitia”, a na czwartym prezydent Szczecina Piotr Krzystek. 

- Powiem szczerze, że test był bardzo łatwy - powiedział Pol-
skiemu Radiu zaraz po ogłoszeniu wyników zwycięzca. - Jako 
szczecinianin nie miałem żadnych trudności. 

Obydwu reprezentantom szczecińskiego środowiska prawni-
czego serdecznie gratulujemy. 

/wiadomość podana za Polskim Radiem Szczecin S.A./

Redakcja In Gremio

M.S.: Sędzia ma dziś czas tylko na załatwianie 
spraw, czy raczej „robienie numerków”. Ustawo-
dawcy i ministerstwo dbają, aby na nic więcej cza-
su nie miał. Wiedza historyczna nie jest stosowana 
bezpośrednio przy rozstrzyganiu spraw. Natomiast 
prawdziwy sędzia musi się znać na wszystkim i po-
winien być tzw. człowiekiem renesansu. Historia to 
piękna i ciekawa wiedza o ludziach, a więc o ich za-
chowaniach, a te sędzia musi znać na wylot.

P.D: Czy obecny system szkolenia sędziów 
uwzględnia takie potrzeby? Czy sędziowie dysku-
tują we własnym gronie o filozofii prawa, swojej 
roli w wymiarze sprawiedliwości?

M.S.: System szkolenia sędziów poza wiedzę 
czysto zawodową nie wykracza, ale nie przypo-
minam sobie, by kiedykolwiek było inaczej. Oczy-
wiście jeśli nie liczyć politycznej indoktrynacji w 
słusznie upadłym ustroju. Natomiast sędziowie, 
zwłaszcza w „Iustitii”, która po to między innymi 
istnieje, analizują od lat swoją rolę w wymiarze 
sprawiedliwości. Bez świadomości co do tej roli, nie 
da się dobrze orzekać. Nie da się też dobrze kiero-
wać resortem sprawiedliwości. A ponieważ polity-
cy tej świadomości nie mają, a ściślej ją odrzucają, 
mamy to, co mamy. [  ]
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W dniu 5 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej 
Prokuratury Okręgowej w Szczecinie odbyło się spot-
kanie prawników, zorganizowane przez Zarząd tu-
tejszego Oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich, 
poświęcone omówieniu zmian ustrojowych w sądow-
nictwie powszechnym i prokuraturze.

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r., dotycząca zmia-
ny ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 
niektórych innych ustaw, wprowadziła istotne zmia-
ny w przepisach regulujących funkcjonowanie sądów 
powszechnych. Omówił je prezes Sądu Apelacyjnego 
– Ryszard Iwankiewicz, wskazując na główne sfery 
działalności sądów, które zawarł w następujących 
punktach:
1.  Organy sądów i zakres ich kompetencji,
2.  Nadzór administracyjny nad działalnością sądów,
3.  Organy samorządu sędziowskiego  

i zakres ich uprawnień, 
4.  Oceny okresowe sędziów. 

Następnie wystąpił Prokurator Apelacyjny Józef 
Skoczeń, który wskazał, że ustawa o Prokuraturze, w 
ciągu prawie 30 lat jej obowiązywania, nowelizowana 
była już 66 razy i z pierwotnego jej kształtu pozosta-
ło niewiele przepisów. Twierdzenie, że jest to ustawa 
„stalinowska” jest zatem dużym nadużyciem. W skró-
cie omówił historię zmian ustawy. Za jedną z najistot-
niejszych, uznał nowelizację rozdzielającą funkcję 
Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. 
Ten „aksamitny rozwód” nie do końca uwzględniał 
zabezpieczenie potrzeb prokuratury. Wystarczy choć-
by zwrócić uwagę na to, w jakim budynku znalazła 
się siedziba Prokuratury Generalnej lub różnice w 
wydatkach inwestycyjnych i różnicę w podziale eta-
tów asystentów sędziego i asystentów prokuratora (w 
obu wypadkach w granicach 1:15 na korzyść sądów 
powszechnych).

W powszechnej opinii wielu środowisk prawni-
czych rozdzieleniu funkcji Prokuratora Generalnego 
i Ministra Sprawiedliwości towarzyszyć powinno 
umocowanie pozycji prokuratora w konstytucji, sa-
modzielność budżetowa prokuratury i precyzyjne 
zakreślenie granic niezależności prokuratora w 

związku z nadzorem wewnętrznym i zwierzchnim 
nadzorem służbowym. 

W dalszej kolejności Prokurator Apelacyjny przed-
stawił ocenę pracy prokuratorów apelacji szczecińskiej 
oraz odniósł się do powtarzających się informacji, że 
zbyt wielu prokuratorów zajmuje się nadzorem, a zbyt 
mało z nich wykonuje czynności prokuratorskie. Na 
przykładzie apelacji szczecińskiej prokurator J. Sko-
czeń wskazał, iż obecnie mniej niż 5% prokuratorów 
wykonuje obowiązki w wydziałach nadzorczych, 
przy czym w wydziałach tych – poza nadzorem służ-
bowym i instancyjnym – prowadzone są czynności 
związane z obrotem prawnym z zagranicą, a bardzo 
często działania te dotyczą bardzo skomplikowanych 
pod względem prawnym zdarzeń. Odnosząc się do 
przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości 
projektów nowego prawa o prokuraturze prokurator 
J. Skoczeń omówił najistotniejsze zmiany, wskazując 
między innymi na niebezpieczeństwo całkowitej dez-
organizacji pracy prokuratur w wypadku przyjęcia 
przez parlament proponowanych rozwiązań. Zagro-
żeniem w prawidłowym funkcjonowaniu prokuratury 
jest nazbyt skomplikowana procedura powołania na 
stanowisko prokuratora, przyjęcie rozwiązań, według 
których tylko Prokurator Generalny byłby uprawniony 
do zmiany właściwości miejscowej prokuratury (może 
to powodować całkowity paraliż Prokuratury General-
nej), wprowadzenie zasady, iż każdy prokurator wyko-
nuje czynności śledcze i oskarżycielskie. Prokurator 
Józef Skoczeń przykładowo wskazał, że analogicznie 
każdy funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji 
musiałby prowadzić postępowania lub pełnić służbę. 
Podobnie krytycznie należy ocenić propozycję, by pro-
kurator – o ile w ramach nadzoru będzie kwestionował 
decyzję podległego prokuratora – przejmuje sprawę do 
własnego prowadzenia. Na zakończenie Józef Skoczeń 
przedstawił funkcjonujący już w prokuraturze system 
okresowej oceny pracy prokuratora i opracowania in-
dywidualnego planu jego rozwoju zawodowego. 

W dyskusji między innymi głos zabierali Prezes 
Sądu Arbitrażowego – Henryk Sobociński i mecenas 
Marek Mikołajczyk. [  ]
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Zmiany ustrojowe  
w sądownictwie powszechnym  
i prokuraturze 

|  Ryszard Różycki, Wiceprezes  
Zarządu Oddziału Zrzeszenia  
Prawników Polskich w Szczecinie
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Pojęcie „termin instrukcyjny”1 nie jest pojęciem 
prawnym, lecz prawniczym2. Nie można go wszak od-
naleźć w przepisach prawa rangi ustawy. Termin ten 
nie funkcjonuje jako termin tekstów prawnych. Kon-
sekwencją takiego stanu rzeczy jest potrzeba wyrugo-
wania z obiegu prawnego tego pojęcia, jako niemają-
cego, o czym poniżej, znaczenia prawnego. 

Tymczasem w szeroko rozumianym obiegu praw-
nym ów termin funkcjonuje jako instytucja prawna, 
w ramach której podmiot mający atrybut władzy pub-
licznej może przekraczać termin określony w ustawie 
bez konsekwencji dla ważności i skuteczności podję-
tej czynności, aktu władzy publicznej. Jest to termin, 
który przeciwstawia się terminom zawitym, a więc 
terminom, których przekroczenie przez strony czyni 
podjętą czynność bezskuteczną (np. art. 122 § 1 KPK, 
art. 167 KPC). 

Takie rozumienie terminów wskazanych w usta-
wie, uznać należy za niewłaściwe. Za godzące w niżej 
powołane przepisy Konstytucji RP. 

Po pierwsze, termin wskazany w ustawie jest ter-
minem ustawowym. Okoliczność ta nie może budzić 
więc żadnych wątpliwości. Konsekwencje płynące z 
takiego stanu rzeczy określa przede wszystkim właś-
nie Konstytucja RP. I tak, w art. 7 Konstytucji RP jest 
mowa o tym, że Organy władzy publicznej działają na 
podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że skoro 
np. art. 423 KPK, art. 328 KPC zakreślają termin do 
sporządzenia uzasadnienia wyroku (odpowiednio: 14 
dni, dwa tygodnie), to znaczy, że organ władzy pub-
licznej ma sporządzić uzasadnienie w tym terminie,  
i to bez żadnego „ale”, zwłaszcza że w odniesieniu 
do sędziów RP ma pełne zastosowanie przepis art. 
178 ust. 1 Konstytucji RP. Skoro sędziowie są, o czym 
stanowi właśnie wskazany przepis Konstytucji RP,  
w sprawowaniu swego urzędu niezawiśli, ale podlegają 
tylko Konstytucji i ustawie, to nie jest do zaakceptowa-
nia w demokratycznym państwie prawa, aby sędzio-
wie nie stosowali się, bez narażenia się na odpowie-
dzialność karną płynącą z art. 231 KK, do przepisów, 
które ich wiążą również przez pryzmat działania art. 

1 Proszę porównać np. Komentarz do art. 1-296 Kodeks postępowania 
karnego, P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Warszawa, 2011, s. 761. 
Nie ma bodaj ani jednego podręcznika akademickiego, który w części 
opisującej „terminy” nie opisywałby „terminów instrukcyjnych”. 
2 Na rozróżnienie na język „prawny” i „prawniczy” wskazuje  
Z. A. Ziembiński w „Logika praktyczna”, Warszawa, 2002, s. 18-19. 

83 Konstytucji RP, który stanowi, że Każdy ma obo-
wiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Jak każdy, to każdy. A więc i sędzia, i prokurator, 
i ja Dariusz Jan Babski też. Bez wyjątków. Bez żadnego 
„ale”. 

Rodzi się pytanie, co w przypadku, gdy czynność 
(np. czynność sporządzenia uzasadnienia wyroku) 
zdziałana przez organ władzy publicznej, nie zosta-
ła zdziałana w terminie wskazanym w ustawie? Czy 
wywołuje ona skutek, czy też nie. Ci, którzy twierdzą, 
że czynność ta jest w pełni ważna, jest skuteczna, to 
właśnie ci, którzy utrzymują, że termin ustawowy, 
dla którego nie zastrzeżono bezskuteczności, to ter-
min instrukcyjny, który może być przekraczany bez 
bezpośrednich skutków ważności dla samej treści 
czynności. 

Otóż stoję na odmiennym stanowisku. Skoro czyn-
ność organu władzy publicznej ma być zdziałana –  
z woli ustawodawcy – w określonym terminie, a nie 
jest zdziałana w tym terminie, to taka czynność za-
istniała po tym terminie, nie jest czynnością zdziała-
ną, po myśli art. 7 Konstytucji RP, na podstawie i w 
granicach prawa. A skoro nie jest, to konsekwencją 
takiego stanu rzeczy musi być uznanie, bez falandy-
zacji prawa, że czynność ta nie jest legalna, i nie może, 
w demokratycznym państwie prawa, a takim mieni 
się, po myśli art. 2 Konstytucji RP, Państwo Polskie, 
być uznana za źródło prawa mającego uzasadniać 
czy też wiązać podmioty objęte czynnością. Coś, co 
nie jest legalne, z istoty swej, nie stanowi i nie może 
stanowić prawa. Każde więc uchybienie, które godzi 
w ustawę, a którego dopuszcza się organ władzy pub-
licznej, a więc i uchybienie wykonania czynności w 
terminie wskazanym w ustawie, pozbawia zdziałaną 
po terminie czynność atrybutu czynności zdziałanej 
na konstytucyjnej przesłance ważności czynności,  
a mianowicie „na podstawie i w graniach prawa”. Art. 
7 Konstytucji nie przewiduje wyjątków. Za popraw-
nością powyższych racji może przemawiać także  
i jeszcze inna okoliczność. Nie może być tak, aby stró-
że prawa, sędziowie, prokuratorzy, policjanci i inni 
funkcjonariusze publiczni, w tym i ci wymienieni  
w art. 115 § 13 KK, oceniając zachowania obywateli 
z punktu widzenia podejrzenia ich zachowań co do 
niezgodności z prawem, sami naruszali prawo - wska-
zany w ustawie termin. Termin ustawowy. [  ]

| Dariusz Jan Babski, adwokat 

Termin instrukcyjny
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Celem niniejszego artykułu jest próba namówienia 
członków szeroko pojętego środowiska prawniczego 
do uczestniczenia w formach dokształcania doty-
czących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na 
własnym przykładzie, kuratora sądowego ds. doro-
słych pracującego w Sądzie Rejonowym Szczecin – 
Centrum w Szczecinie, będę starał się wykazać, że 
poddanie się treningowi w tej dziedzinie przynosi 
korzyści.

W 2013 roku brałem udział w szkoleniu pt. „Inter-
dyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w 
obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. 
W miesiącach czerwcu (18-21.06.2013), wrześniu  
(10-13.09.2013) oraz październiku (15-18.10.2013) 
uczestniczyłem w trzech sesjach, które miały miej-
sce w Miętnie k. Garwolina. Łącznie odbyło się 130 
godzin zajęć. Organizatorem szkolenia było Sto-
warzyszanie Niebieska Linia z Warszawy. Koszty 
szkolenia pokrywała Państwowa Agencja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, natomiast za-
kwaterowania, wyżywanie oraz dojazdu uczestnicy 
(w tym miejscu pragnę podziękować pracodawcy, za 
to iż przejął na siebie obowiązek zapłaty ww. należ-
ności). 

Z ramienia Niebieskiej Linii szkolenie prowadziła 
wykwalifikowana kadra: Wanda Paszkiewicz (peł-
niąca funkcję kierownika), Anna Wiechcińska, Ma-
riusz Moderski, Tomasz Majewski. Osoby te były 
obecne przez cały czas trwania szkolenia. Nadto 
wykłady prowadzili: Grzegorz Wrona (trzy wykłady) 
oraz Luis Alarcon (jeden wykład). 

Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na cztery 
grupy warsztatowe (każda po 17- 18 osób). Zwykle, 
każdego dnia rano odbywały się wykłady, po nich 
następowały sesje warsztatowe. Zajęcia zaczynały 
się o godzinie 8, kończyły o godzinie 19.30. 

W tej części omówię program każdej z sesji. Podczas 
pierwszej, na wykładach realizowano następujące 
tematy: (a) Charakterystyka zjawiska przemocy w 
rodzinie, w szczególności z problemem alkoholo-
wym; przemoc domowa na tle innych problemów 

społecznych, współwystępowanie, korelacja; (b) 
Portret psychologiczny i sytuacyjny dorosłej osoby 
doznającej przemocy w rodzinie; (c) Działania po-
dejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie – rozróżnienie interwencji od pomocy. 
Zasady i metody interwencji w sytuacjach prze-
mocy w rodzinie oraz udzielanie pomocy poszcze-
gólnym osobom uwikłanym w przemoc; (d) Idea 
powoływania zespołów interdyscyplinarnych w 
gminach, zasady ich tworzenia, zakres działania, 
realizowanie zadań zespołów i grup roboczych. 
Procedura „Niebieskiej Karty” i współpraca jej 
realizatorów z zespołów interdyscyplinarnych;  
(e) Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie – prawo w ochronie ofiar oraz ustawa o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wraz z no-
welizacją i wynikające z niej zadania samorządów, 
służb i instytucji. W części warsztatowej: (1) Diagno-
zowanie przemocy w rodzinie i analiza postaw wo-
bec przemocy w rodzinie: osobiste doświadczenia 
oraz mity i stereotypy związane z przemocą; (2) Pra-
ca z dorosłą osobą doznającą przemocy w rodzinie; 
(3) Nawiązanie kontaktu, prowadzanie rozmowy 
i praca z dorosłą osobą doznającą przemocy w rodzi-
nie; (4) Diagnoza problemu przemocy w rodzinie z 
uwzględnieniem zasobów, potrzeb i ograniczeń po-
szczególnych jej członków; (5) Diagnoza problemu 
przemocy w rodzinie z uwzględnieniem zasobów, 
potrzeb i ograniczeń poszczególnych jej członków. 
Analiza zadania zrealizowanego w trakcie I sesji: 
pomoc osobie doznającej przemocy w rodzinie – 
udzielana na piśmie. 

Podczas drugiej sesji na wykładach realizowano na-
stępujące tematy: (a) Portret psychologiczny dziecka 
krzywdzonego oraz omówienie na czym polega sku-
teczna pomoc dzieciom krzywdzonym; (b) Przemoc 
seksualna – specyfika, rozpoznanie i diagnoza oraz 
działanie interwencyjne i pomoc; (c) Prawne aspek-
ty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prawo w 
ochronie dziecka krzywdzonego; (d) Specyfika kon-
taktu i pomocy osobom starszym, chorym i niepeł-
nosprawnym krzywdzonym przez członków rodzi-
ny; (e) Pomoc dziecku krzywdzonemu – działania 
zespołów interdyscyplinarnych i procedura „Niebie-

Interdyscyplinarne szkolenie dla osób  
pracujących w obszarze przeciwdziałania  
przemocy w rodzinie
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skiej Karty”. W części warsztatowej: (1 i 2) Kontakt 
z dzieckiem krzywdzonym; (3) Przemoc seksualna 
wobec dzieci – diagnoza przemocy seksualnej wo-
bec dzieci; (4) Kierunki działań, ochrona dziecka 
i rodziny w przypadku przemocy seksualnej, w 
oparciu o współpracę służb; (5 i 6) Nawiązanie kon-
taktu, rozmowa i praca z dzieckiem krzywdzonym; 
(7) Postępowanie z rodzicami dzieci krzywdzonych 
– interwencja i pomoc.

Podczas trzeciej sesji na wykładach realizowano 
następujące tematy: (a) Osoba stosująca przemoc 
w rodzinie: źródła przemocy oraz zasady pracy z 
osobami stosującymi przemoc; (b) Praca w formule 
zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych: 
praktyczne wskazówki o prowadzeniu spotkań, or-
ganizacji współpracy, podziale zadań, itp.; (c) Praw-
ne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
– działania wobec osób stosujących przemoc w 
rodzinie; (d) Profilaktyka przemocy w rodzinie. W 
części warsztatowej: (1) kontakt i praca ze sprawca-
mi przemocy w rodzinie; (2) Stosowanie procedury 
„Niebieskie Karty” w praktyce – organizowanie i 
prowadzenie interwencji w sprawach przemocy w 
rodzinie; (3) Ćwiczenie prowadzenia rozmów inter-
wencyjnych i pomocowych z osobami uwikłanymi 
w przemoc, także w ramach procedury „Niebieskiej 
Karty”; (4) Kontakt i praca ze sprawcą przemocy w 
rodzinie, zasady prowadzenia rozmów; (5) Praca w 
formule zespołów interdyscyplinarnych grup robo-
czych; (6) Podsumowanie zajęć, test sprawdzający 
wiedzę oraz zakończenie szkolenia. 

Podsumowując, należy wskazać, że podczas pierw-
szej sesji koncentrowano się na osobie dorosłej do-
znającej przemocy – tematy: (b), (2), (3), (5), zjawisku 
przemocy – w szczególności: (a), (1), oraz tzw. proce-
durze „Niebieskiej Karty” – tematy: (d), (e). Podczas 
drugiej sesji praktycznie cały czas poświęcono dzie-
cku krzywdzonemu. Trzecią sesję poświęcono oso-
bie stosującej przemoc – (a), (1), (c), (4), procedurze 
„Niebieskiej Karty” – tematy (b), (2), (3) i profilaktyce 
przemocy w rodzinie (d). 

Recenzując opisywane szkolenie mogę posłużyć się 
kryteriami obiektywnymi. Np. czy zaplanowane za-
jęcia faktycznie się odbywały, lub czy rozpoczynały 
się punktualnie. Czy prowadzili je wskazani w pla-
nie wykładowcy. Czy wywiązywali się z obowiąz-
ku realizowania podanych tematów. Oraz, co chyba 
najważniejsze, czy treści przekazywane przez sześ-
ciu wykładowców były spójnie. Odpowiedź brzmi: 
tak. 

W tym miejscu, opisując udział w sesjach, odejdę 
jednak od roli sprawozdawcy i podzielę się bardzo 
osobistym doświadczeniem. Byłem w grupie pro-
wadzonej przez Annę Wiechcińską, która jest psy-
chologiem. Ktoś poprosił ją, by poruszyła temat ról 
jakie podejmują dzieci w rodzinach z problemem 
alkoholowym. Zaproponowała byśmy odegrali sce-
nę, w której kilku ochotników wcieli się w role: al-
koholika, jego żony, dzieci i sąsiadki. Zgłosiłem się 
do roli alkoholika. Grając, miałem żonę i czwórkę 
dzieci, które pełniły role: bohatera, maskotki, kozła 
ofiarnego i niewidocznego dziecka. Nadto w trakcie 
odgrywania sceny pojawiała się sąsiadka. Otrzy-
maliśmy lakoniczne instrukcje co do zachowania, 
ja – ojciec alkoholik, miałem nie wstawać z krze-
sła. Reszta była naszą kreacją, próbą wejścia w rolę. 
I weszliśmy… 

Teraz chyba już wiem, jak w przybliżeniu funkcjo-
nuje rodzina alkoholika. Oczywiście to co robiliśmy 
było udawane, jednorazowe. Z tej racji ułomne, nie-
pełne. Na szczęście. Niemniej jednak, dające choć 
mgliste wyobrażenie o losie alkoholika, jego żony 
i dzieci. Z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że 
alkoholik ma poczucie olbrzymiej inercji. Czuje, że 
wali mu się na głowę cały świat. Chciałby zniknąć, 
rozumie bowiem, że robi źle. Alkoholik to człowiek, 
który jest głęboko duchowy, w tym sensie, że dosko-
nale zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje świat poza-
materialny, świat wartości, że istnieje coś takiego jak 
sumienie. Ono nie daje mu spokoju. Ale to nie „głos” 
ze związku frazeologicznego: „głos sumienia”, który 
podpowiada, radzi, napomina. Głos z sumienia alko-
holika jest amplifikowany, a do tego przetworzony. 
Jakby przesterowany. To raczej wrzask lub skowyt. 

| Aleksander Cywiński, kurator sądowy 
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Przeraźliwy krzyk. To co wypowiada, ten stek 
wyzwisk, raniących słów czy pokrętnych uza-
sadnień, tłumaczeń to nieudolna obrona. To się 
z niego wylewa. Toczy go dysonans poznawczy. 
Nie pojmuje dlaczego kocha go żona. Za co. Tak 
ją krzywdzi i nią pogardza. Chciałby ratunku 
dla dzieci, ale nie wie, co zrobić. Wilk, który jest 
w stadzie, ale nie czuje się już jego członkiem. 
Jednocześnie ma świadomość, że jeżeli zostanie 
wyrzucony poza nawias rodziny, przepadnie. 
I strasznie chce mu się pić. Jako alkoholik od-
byłem rozmowę z dzieckiem „kozłem ofiarnym”, 
które próbowało wstrząsnąć domem. Doszło do 
awantury. Potem okazało się, że obserwujący 
mieli obawy, że wstanę z krzesła i zrobię krzyw-
dę koleżance, która odgrywała tę rolę. Nie będę 
w szczegółach opisywał, co się działo. Mam 
wątpliwości, czy potrafię słowami oddać to, co 
przeżyliśmy. Bo choć piszę o zdobywaniu wie-
dzy, a więc o czymś uchwytnym, to jednak ze 
względu na fakt, że znaczna część zajęć miała 
formę warsztatu, a wspominane ćwiczenie było 
szczególne, twierdzę, że było to doświadczenie 
trudne do opisania. To sfera odczuć, uczuć, do-
świadczeń. To przebywanie w grupie i nierzad-
ko posługiwanie się intuicją. Język zwykle w 
takich sytuacjach jest ubogi.

Zdaję sobie sprawę z nietypowości podjętego te-
matu. Często recenzuje się pozycje książkowe, 
natomiast nie podejmuje się takiej aktywności 
wobec studiów czy szkoleń. Rozumiem, że moje 
pisanie może zostać potraktowane jako reklama 
szkolenia. Choć życzę organizatorom jak najle-
piej, to proszę mi wierzyć, że uzewnętrzniam 
w ten sposób swoje przeświadczenie, że dzięki 
opisywanemu szkoleniu policjant, pracownik 
socjalny, pedagog, kurator, prokurator czy sę-
dzia mogą uczyć się pracy w środowisku osób 
żyjących w kręgu przemocy.

Namawiam do udziału w szkoleniach tego typu. 
Dla prawnika to wychodzenie poza schemat w 
którym funkcjonuje, to dodawanie do zakresu 
swoich kompetencji kolejnych umiejętności. 
Oczywistym jest, że każdy z nas ma wyobra-
żenia dotyczące przemocy czy alkoholizmu. 
Niemniej jednak uczestnictwo w szkoleniu po-
zwala usystematyzować posiadaną wiedzę i po-
szerzyć jej zakres. [  ]

Kryminał  
mecenasa Sobeckiego! 
Na rynku wydawniczym ukazała się debiutan-
cka powieść sensacyjna szczecińskiego adwoka-
ta Marcina Sobeckiego zatytułowana „Operacja 
Mamba”. 

Akcja toczy się w Krakowie, gdzie tajemniczy 
mężczyzna zaczyna wyręczać stróżów prawa 
i wymierzać sprawiedliwość. Stosuje przy tym 
niekonwencjonalne metody likwidacji groźnych 
przestępców, wykorzystując do tego doświadcze-
nie nabyte podczas pobytu w Afryce, gdzie zaj-
mował się odłowem dzikiej zwierzyny. Staje się 
przez to niezwykle niebezpieczny dla miejscowe-
go półświatka. 

Książka zdobywa bardzo dobre recenzje w In-
ternecie. Czytelnicy chwalą wartką i niebanalną 
akcję oraz lekkie pióro autora. „Operacja Mamba” 
ukazała się nakładem wydawnictwa Novae Res. 

Autor zdradził „In Gremio”, że lada moment ukaże 
się jego nowa powieść, którą mieliśmy już w ręce 
(okładki obydwu książek prezentujemy obok). Tej 
pozycji w księgarni nie można przegapić!

/red. In Gremio/
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Coraz częściej  dyskutuje się na temat postrzegania 
adwokatury i zawodu adwokata w społeczeństwie. W 
środowisku jesteśmy zgodni, że należy dbać o wizeru-
nek adwokatury i nie zawsze sposób komunikowania 
się adwokatów z szeroko pojętą publicznością jest wy-
starczający. 

W dniach 4-5 października 2013 roku Okręgowa 
Rada Adwokacka w Łodzi we współpracy z Komisją 
Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zorganizo-
wała konferencję dotyczącą zagadnienia reklamy w 
zawodzie adwokata. 

Zainteresowanie tematem  było olbrzymie – w kon-
ferencji wzięło udział około dwustu adwokatów z ca-
łej Polski, w tym przedstawiciele organów władzy ad-
wokatury między innymi Prezes NRA adw. Andrzej 
Zwara, Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w 
latach 2007 – 2010 adw. Jerzy Naumann, Przewodni-
czący Komisji Etyki dr hab. adw. Jacek Giezek. 

Prezes Sądu Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby 
Adwokackiej adw. Joanna Szałańska uznała, że udział 
adwokatów z naszej Izby w tak ważnej dyskusji jest 
niezbędny i zostałyśmy razem z adw. Agnieszką Alek-
sandruk - Dutkiewicz oddelegowane do udziału w 
konferencji. Szczecin był również reprezentowany 
przez adw. Andrzeja Mareckiego, który w przerwie 
zaprezentował uczestnikom ideę Ośrodka Szkolenio-
wego Adwokatury w Niechorzu.    

Wprowadzeniem do konferencji były doskonałe re-
feraty zaproszonych gości na temat społecznego i me-
dialnego obrazu zawodu adwokata, oceny dotychczaso-
wego sposobu komunikowania się ze społeczeństwem, 
próby rozgraniczenia, co jest jeszcze komunikacją, a co 
już reklamą. Uczestnicy zapoznali się również z regula-

cjami w kwestii reklamy adwokatów, obowiązującymi 
w innych państwach europejskich. W dyskusji wymie-
niano opinie na temat funkcjonującego obecnie zakazu 
reklamy, rozważano, czy i w jaki sposób słuszna byłaby 
zmiana dotychczasowych zasad. Zastanawialiśmy się, 
czy w przypadku zniesienia zakazu reklamy działalno-
ści adwokata, istniałaby konieczność uregulowania jej 
zasad, a jeżeli tak, to w jakim zakresie. Członkowie po-
szczególnych izb wymieniali doświadczenia związane 
z reagowaniem samorządu na łamanie zakazu reklamy 
usług adwokackich. 

Wnioski i konkluzje z dyskusji nie były jednoznacz-
ne. Niewątpliwie część środowiska w dalszym ciągu 
prezentuje pogląd o celowości całkowitego utrzymania 
zakazu reklamy. Z drugiej strony większość z nas wi-
dzi konieczność budowania w przestrzeni publicznej 
pozytywnego wizerunku adwokatury. Niewątpliwie 
temat jest bardzo aktualny i wymaga dalszej dyskusji. 
W czasie konferencji organizatorzy przeprowadzili 
ankietę w sprawie opinii adwokatów na temat zakazu 
reklamy. Przedstawiamy fragment ankiety przygoto-
wanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi, aby-
ście mogli Państwo zastanowić się, jakie prezentujecie 
stanowisko. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w 
Szczecinie adw. Krzysztof Ławrynowicz przeprowa-
dza również ankietę w tym zakresie na portalu spo-
łecznościowym Facebook, kierowaną zarówno do ad-
wokatów, jak i do aplikantów adwokackich naszej Izby. 
Zachęcamy do zabrania głosu w tej sprawie. 

Hanna Łyczywek-Falkowska, adwokat
Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz, adwokat         

Czy rynek zmusi adwokatów  
do reklamy?

Adwokaci, sędziowie, radcowie prawni  
i prokuratorzy przy jednym stoliku – zielonym
W dniu 7 grudnia 2013 r. odbyła się XI edycja Szczecińskiego Turnieju Brydżo-
wego Prawników organizowanego pod egidą dwumiesięcznika prawniczego  
IN GREMIO. Gospodarzem karcianych zmagań była, jak corocznie, szczeciń-
ska adwokatura. W jej siedzibie przy Placu Batorego 3 stawiło się osiem par 
- wśród nich adwokaci, sędziowie, radcowie prawni i prokurator. Przez po-
nad 4 godziny, w cyklu 28 rozdań, prawnicy rywalizowali o puchar dziekana 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. 

W tegorocznym turnieju najlepiej licytowali i rozgrywali reprezentanci 
zielonego żabotu! Pierwsze miejsce zajęli Bartłomiej Sochański i Piotr Dobro-
łowicz, a tuż za nimi uplasował się dziekan ORA w Szczecinie Włodzimierz 
Łyczywek grający w parze z sędzią Beatą Szczepańską. 



Święta u Radców

30

Tegoroczny okres świąteczno-noworoczny był bogaty 
w liczne wydarzenia u radców prawnych. W pierw-
szej połowie grudnia, tj. 12.12.2013 r. miało miejsce 
świąteczne spotkanie Klubu Seniora działającego 
przy OIRP w Szczecinie. Warto zaznaczyć, iż Klub 
Seniora został powołany na mocy uchwały nr 114/
IX/2013 Rady OIRP w Szczecinie z dnia 21.05.2013 
r. i była to jedna z pierwszych uchwał rady nowej 
kadencji. W kameralnym gronie członkowie Klubu 
mieli możliwość nie tylko miłego spędzenia czasu w 
aurze zbliżających Świąt Bożego Narodzenia, ale rów-
nież omówienia zamierzeń w nadchodzącym nowym 
roku. Według planów członkowie Klubu Seniora swo-
im doświadczeniem i wiedzą będą wspierać młodych 
adeptów prawa przy realizacji programu OIRP w za-
kresie świadczenia pomocy prawnej pro bono. Powyż-
sze działania będą widoczne nie tylko w kontekście 
przedsięwzięć takich jak Niebieski Parasol, czy Ty-
dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, ale również przy 
innych zintegrowanych akcjach OIRP w Szczecinie.

Z kolei, w dniu 19.12.2013 r. o godz. 18.00 w Willi 
Astoria w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 66, 
odbyło się uroczyste ślubowanie aplikantów radcow-
skich, którzy na mocy uchwał Rady OIRP w Szczeci-
nie z dnia 14.11.2013 r. uzyskali wpis na listę aplikan-

tów radcowskich. Dziekan OIRP w Szczecinie pani 
Alicja Kujawa oraz członkowie rady odebrali ślubo-
wanie od 51 aplikantów radcowskich. Nowymi apli-
kantami szczecińskiej Izby zostali: Alicja Bending-
-Maras, Paweł Bilicki, Katarzyna Błachuta, Marta 
Chlebio, Emilia Dworakowska, Katarzyna Filipczyk, 
Piotr Gajewski, Marlena Hinc, Piotr Jędrusiak, Łukasz 
Jurga, Anna Kaczmarek, Magdalena Kamińska, Alek-
sander Karandyszowski, Daria Kawalerczyk, Konrad 
Kęsy, Diana Konieczna, Aleksandra Korczak, Mag-
dalena Kozak, Marta Krajczyńska, Maciej Leszczyń-
ski, Joanna Łuczyszyn, Anna Makarewicz, Izabela 
Małecka, Katarzyna Michalska, Katarzyna Nowak, 
Sebastian Nowicki, Anna Pazura, Damian Pecold, 
Grzegorz Polański, Małgorzata Poppek, Seweryn Pu-
rolczak, Magdalena Räder, Piotr Regulski, Justyna Rę-
kawicka, Agata Rusin, Sylwia Sęktas, Magdalena Sto-
kowska, Marcin Szostakowski, Przemysław Święch, 
Paweł Tański, Marta Trojecka, Jadwiga Trybus, Ur-
szula Urban, Aleksandra Wachholz, Sebastian Wajda, 
Krzysztof Warakomski, Karolina Węgrzyn, Piotr Wi-
ciak, Agata Wilk, Dominik Włodarczyk, Aleksandra 
Zacharska, Katarzyna Zawadzka.

Przed złożeniem ślubowania pani dziekan w przemó-
wieniu skierowanym do aplikantów podkreśliła istotę 
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aplikacji radcowskiej oraz konieczność doskonalenia 
swoich umiejętności zawodowych, ale również moty-
wowała do zaangażowania się w pracę na rzecz nasze-
go samorządu. Po złożeniu ślubowania wicedziekan, 
kierownik Szkolenia Aplikantów Pani mec. Żaneta 
Chustecka – Makuch zaprezentowała aplikantom rad-
cowskim I roku program szkolenia teoretycznego oraz 
planowane praktyki. Po ślubowaniu, Rada OIRP za-
prosiła aplikantów oraz wszystkich zgromadzonych 
gości na symboliczny poczęstunek.

Nowy Rok u radców rozpoczął się od uroczystego 
spotkania, które miało miejsce w dniu 09.01.2014r. 
w Restauracji Willa Ogrody w Szczecinie przy uli-
cy Wielkopolskiej 19. Podczas uroczystości, ks. dr 
Grzegorz Harasimiak, Sędzia Marek Dalidowicz 
oraz Sędzia Tomasz Radkiewicz zostali uhonorowa-
ni Perłą Radcowską będącą wyróżnieniem za zasłu-
gi na rzecz samorządu radcowskiego przyznaną na 
mocy uchwał Rady OIRP w Szczecinie. Z rąk Pani 
Dziekan Wyróżnieni otrzymali symboliczną perłę 
usytuowaną na wiecznym piórze wraz z dedykacją. 
Po wręczeniu wyróżnień, wszyscy Goście zostali za-
proszeni na kameralną kolację, podczas której każdy 
miał możliwość miłego spędzenia wieczoru w no-
worocznej atmosferze delektując się wyśmienitymi 

potrawami Szefa Kuchni Restauracji Willa Ogrody 
w Szczecinie.

Okres świąteczno-noworoczny u Radców zamknęła 
impreza integracyjna dla radców prawnych i aplikan-
tów w Lulu Club w Szczecinie w dniu 17.01.2014r., 
zorganizowana przez aplikantów radcowskich II 
i III roku. Spotkanie było podzielone na dwie części: 
oficjalną i integracyjną. W ramach pierwszej części 
aplikanci radcowscy wybrali spośród siebie starostę 
pierwszego roku, zaś w drugiej miała miejsce impre-
za dedykowana wszystkim przedstawicielom naszego 
samorządu. Spotkanie cieszyło się dużą popularnoś-
cią, czego dowodem jest szeroki udział aplikantów 
i radców prawnych. Wszyscy uczestnicy bawili się 
wspólnie w doborowych humorach w ciekawej aran-
żacji Lulu Club. 

W Nowym Roku Rada OIRP w Szczecinie liczy, iż za-
początkowane spotkania będą motywowały wszyst-
kich naszych członków do coraz większego udziału 
w organizowanych przedsięwzięciach, które będą 
sprzyjać integracji naszego środowiska. [  ]

Anna Koziura, radca prawny 
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W maju 1945 r. – w związku z nieuregulowanymi 
kwestiami granic państwa – władze miasta i regionu 
zostały zmuszone do opuszczenia Szczecina. W obli-
czu ewakuacji, znajdujące się w wypalonym gmachu 
Teatru Miejskiego kostiumy oraz rekwizyty teatralne 
– staraniem naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki 
Urzędu Pełnomocnika Rządu na Okręg Pomorze Za-
chodnie Stanisława Czapelskiego – zostały zabez-
pieczone i wywiezione przez Koszalin do Poznania, 
gdzie złożono je jako depozyt w tamtejszych teatrach: 
Wielkim (Opera Poznańska) i Polskim. 

Ostateczne przejęcie Szczecina w lipcu 1945 r. (po 
drugiej, czerwcowej ewakuacji) oczywiście nie spo-
wodowało natychmiastowego rozwiązania kwestii 
teatralnej garderoby. Były wszak ważniejsze sprawy, 
które zajmowały nowych gospodarzy miasta, a na 
powrót wspomnianego Wydziału Kultury i Sztuki 
z Koszalina czekać trzeba było aż do lutego 1946 r. 
Mimo to późnym latem 1945 r. rozpoczęła się histo-
ria teatru dramatycznego w powojennym Szczecinie 
– 2 września tego roku zorganizowany przez przyby-
łych do miasta aktorów amatorski Teatr „Grażyna” 
wystąpił jako Reprezentacyjny Zespół Urzędu Infor-
macji i Propagandy z estradową składanką promowa-
ną pod hasłem Nasz debiut. Przedstawienie odbyło 
się w budynku przy ul. Swarożyca 5 – tym samym, 
w którym ostatecznie ulokował się Teatr Polski, choć 
w pierwszych miesiącach po wojnie adres znany był 
przede wszystkim z działalności kina „Bałtyk”, w któ-
rym urządzano także koncerty i zawody bokserskie. 
W przedstawieniu wykorzystano fragmenty dekoracji 
wydobyte z Teatru Miejskiego.

Dopiero w maju 1947 r. prezydent miasta Piotr Za-
remba skierował do swojego poznańskiego odpowied-
nika Stanisława Sroki pismo, w którym poprosił o 
wydanie polecenia przekazania do dyspozycji władz 
Szczecina wszystkich złożonych dwa lata wcześniej 
kostiumów i rekwizytów. Dołączył do niego listę prze-

kazanych przedmiotów oraz określił termin zwrotu 
na 15 czerwca 1947 r. Okazało się jednak, że kostiu-
my złożone w Teatrze Wielkim zostały przerobione i 
przez dwa sezony były wykorzystywane w przedsta-
wieniach, przez co część z nich uległa naturalnemu 
zużyciu. Co więcej, dyrektor administracyjny placów-
ki Włodzimierz Globisz postanowił skontaktować się 
z władzami Szczecina i zaproponować zwrot mniej 
więcej połowy depozytu. W wewnętrznej korespon-
dencji między Zarządem Miejskim w Poznaniu a tam-
tejszym Urzędem Wojewódzkim czytamy, że „resztę 
Teatr Wielki ma zamiar zatrzymać, nie mając dobrze 
zaopatrzonej rekwizytorni”. Wyrażono przy tym na-
dzieję graniczącą z pewnością, iż ta grabież zostanie 
usankcjonowana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki 
– interwencja w resorcie, zapowiedziana przez pre-
zydenta Zarembę, nie robiła zatem na poznaniakach 
większego wrażenia.

Stanisław Czapelski w specjalnie przygotowanym 
oświadczeniu stwierdził, że złożenie strojów nastą-
piło jako depozyt z zastrzeżeniem wszelkich praw 
własności Szczecina. „Ten sposób załatwienia sprawy 
uzgodniłem wtedy osobiście z ówczesnym dyrekto-
rem Opery Poznańskiej panem Zygmuntem Wojcie-
chowskim. Część tych kostiumów złożono następnie 
w Teatrze Polskim w Poznaniu na identycznych wa-
runkach, jak to wynika również z treści pokwitowa-
nia. Formę depozytu uzgodniłem osobiście z panem 
dyrektorem [Władysławem] Stomą i panią Katarzyną 
Żbikowską” – wspominał Czapelski w marcu 1948 r. 
Obie placówki teatralne w Poznaniu stały się zatem 
depozytariuszami, zobowiązując się przechowywać 
kostiumy i rekwizyty w stanie nienaruszonym i zwró-
cić ją władzom Szczecina na żądanie (wszak termin 
zwrotu – w obliczu skomplikowanej sytuacji politycz-
nej miasta – nie mógł być określony w momencie zło-
żenia depozytu).

Ta sama historia, widziana oczami Włodzimie-
rza Globisza, wspominała o Stanisławie Czapelskim 

Wojna kostiumowa
| Paweł Knap, OBEP IPN w Szczecinie
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przedstawiającym się jako dyrektor Teatru w Szcze-
cinie, który dysponując poniemieckimi kostiumami, 
postanowił oddać je do użytku Teatru Wielkiego. We-
dług pokwitowania „złożono 228 sztuk różnych części 
kostiumów, pewną ilość obuwia (trepy, baletki, pan-
tofelki) oraz jedną harfę amerykańską, jeden bęben i 
jeden fagot”. Po pewnym czasie część wymienionych 
przedmiotów została przekazana Teatrowi Polskiemu 
w Poznaniu, i to rzekomo w wyniku osobistej inter-
wencji Czapelskiego, który stawił się w towarzystwie 
artystki tamtejszej sceny, wspomnianej wcześniej Ka-
tarzyny Żbikowskiej. Aktorka wybrała podobno „81 
sztuk najlepszych części garderoby oraz kilkanaście 
sztuk obuwia”. W Teatrze Wielkim pozostać miały 
zatem najgorsze, nie nadające się do bezpośredniego 
użytku kostiumy, które „przerobiły z dużym wkładem 
warsztaty i dostosowały do następujących sztuk: Rigo-
letto, Cyrulik Sewilski, Straszny Dwór i Winobranie”. 
Ponieważ wszystkie przedstawienia znajdowały się w 
repertuarze Teatru Wielkiego, zwrot przerobionych 
kostiumów spowodowałby tymczasowe zamknięcie 
sceny. W wymianie korespondencji pojawiły się także 
tradycyjne narzekania na ciężkie warunki finansowe, 
w jakich przyszło funkcjonować teatrowi (tak jakby 
sytuacja w Szczecinie była lepsza) oraz próby lekce-
ważenia prawowitych właścicieli spornych przed-
miotów. Dyrektor Globisz w liście do resortu kultury i 
sztuki z września 1947 r. pisał: „pozwolimy sobie nad-
mienić, że Teatr w Szczecinie jest jeszcze nieczynny, 
względnie wystawia dorywczo, i to sztuki, które nie 
wymagają takich kostiumów”.

Reprezentujący ministerstwo dyrektor Departa-
mentu Muzyki Witold Rudziński w październiku 
1947 r. podzielił stanowisko Poznania. Kostiumy za-
brane Szczecinowi urosły do roli „jednej z najważ-
niejszych podstaw bytu” Opery Poznańskiej, zaś ich 
zwrot nie byłby wskazany z uwagi na brak podobnej 
instytucji na Pomorzu. Uzupełnieniem argumentacji 
centralnej był specjalny charakter placówki („jedyna 
reprezentacyjna opera w kraju”) oraz koszty, jakie po-
niosła na przerobienie strojów. Pismo skierowane z 
resortu kultury i sztuki do prezydenta Zaremby zosta-
ło opatrzone jego odręczną adnotacją, sugerującą zło-
żenie zażalenia do Ministerstwa Ziem Odzyskanych 
i dopiskiem w nawiasie: „samowolne dysponowanie 
mieniem komunalnym”.

W listopadzie 1947 r. odpowiednie pismo przygo-
tował wiceprezydent miasta, Władysław Kotowski. 
W walce na argumenty sięgnięto nawet do niemie-
ckiej księgi adresowej, która w 1940 r. stwierdzała 
przynależność Teatru Miejskiego do lokalnej admi-
nistracji. Tym samym złożone w depozyt przedmio-
ty nie stanowiły państwowego dobra poniemieckie-
go, którym swobodnie można było dysponować ze 
szczebla centralnego, a pozostawały – w myśl dekretu 
z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i ponie-
mieckich – własnością samorządu Szczecina. W art. 
2 ust. 1 lit. C wspomnianego dekretu zapisano, iż „z 
mocy samego prawa przechodzi na własność Skarbu 
Państwa wszelki majątek niemieckich i gdańskich 
osób prawnych z wyłączeniem osób prawnych prawa 
publicznego”. Ustęp 4 precyzował: „majątek niemie-
ckich i gdańskich osób prawnych prawa publicznego 

przechodzi z mocy samego prawa na własność odpo-
wiednich polskich osób prawnych. W braku takich 
osób lub w razie zbiegu zainteresowań kilku osób 
prawnych uchwałą Rady Ministrów oznaczy osobę 
prawną na własność której ma przejść majątek”. Rzecz 
w tym, iż w wypadku Teatru Miejskiego i jego wypo-
sażenia „odpowiednia polska osoba prawna” istniała 
(był nią Zarząd Miejski w Szczecinie), a „zbieg zain-
teresowań” pojawił się znacznie później. Kotowski 
twierdził, że decyzja Ministerstwa Kultury i Sztuki 
krzywdzi Szczecin i nie znajduje uzasadnienia w 
obowiązujących przepisach prawnych. Prosił o inter-
wencję i spowodowanie zwrotu tych przedmiotów do 
stolicy Pomorza.

Dyrektor Globisz w dalszym ciągu nie zamierzał 
rezygnować ze zdobyczy. W odpowiedzi na list wo-
jewody Leonarda Borkowicza z marca 1948 r. pisał 
bezczelnie: „zasadniczo sprawa kostiumów zosta-
ła już swego czasu załatwiona w formie przydziału 
złożonych u nas kostiumów jako poniemieckich na 
własność naszej opery, która przez działania wojenne 
straciła prawie wszystkie posiadane kostiumy. Rozu-
miejąc jednak sytuację teatru szczecińskiego, który 
w ten sposób pozbawiony został kostiumów, pragnę-
libyśmy przyjść z pomocą, jednakże w danej chwili 
nie wyobrażamy sobie zrealizowania tej pomocy bez 
poniesienia ogromnych przy tej okazji strat”. Strojów 
zatem zwracać nie zamierzał, brał jednak pod uwagę 
rekompensatę finansową, ale tylko w wypadku udzie-
lenia na ten cel subwencji z centrali. 

W marcu 1948 r. do Poznania udał się wiceprezy-
dent Józef Maciejewski, który przeprowadził rozmo-
wy z władzami administracyjnymi i kulturalnymi, w 
tym dyrektorami obu omawianych scen. Okazało się, 
że przedmioty złożone w Teatrze Polskim pozostały 
nienaruszone i w każdej chwili mogły być przekaza-
ne do Szczecina. Większość strojów złożonych w Te-
atrze Wielkim została przerobiona i dostosowana do 
programu Opery Poznańskiej. W związku z tym obie 
strony ustaliły, iż wkrótce do stolicy Wielkopolski 
zostanie wydelegowany fachowiec, który wspólnie 
z przedstawicielami gospodarzy podejmie decyzję w 
sprawie przydatności kostiumów w wystawianych ak-
tualnie spektaklach. Dyrekcja teatru zobowiązała się 
do zwrotu strojów niepotrzebnych i zapłaty odszkodo-
wania za pozostałe. 

Owym fachowcem okazał się ten sam człowiek, 
który trzy lata wcześniej próbował zabezpieczyć 
wyposażenie Teatru Miejskiego. Stanisław Czapel-
ski otrzymał odpowiednie upoważnienie 2 kwietnia 
1948 r., a już sześć dni później odzyskane stroje zo-
stały przekazane kierownictwu Teatru Polskiego w 
Szczecinie.  [  ]

Post scriptum

Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych 
XX w. snuto wizje odbudowy Teatru Miejskiego z 
przeznaczeniem na siedzibę reprezentacyjnej sceny. 
Planów nigdy nie zrealizowano. W 1953 r. gmach po-
łożony we wschodniej części obecnego pl. Żołnierza 
Polskiego został rozebrany. Plac ten do maja 1946 r. 
nazywany był Teatralnym.
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Prawnicy radzą sobie coraz lepiej. Wyzwania nowych 
czasów podejmują w mig. Do świadczenia swoich usług 
nie potrzebują już własnych kancelarii. Intymność roz-
mowy z klientem, którą zapewniają zwykle cztery ścia-
ny, to relikt przeszłości. Dzisiaj porad prawnych można 
już udzielać wszędzie, a najlepiej w ścisłych centrach 
miast, czyli w galeriach handlowych. Podstawowe za-
sady: elegancja i uśmiech. Przecież ludzie patrzą! 

W ostatni weekend stycznia klienci szczecińskiej 
galerii handlowej zostali fachowo obsłużeni przez 
uprzejmych prawników. Potwierdzą to wszyscy, któ-
rzy mieli okazję im się przyglądać w trakcie ich wy-
tężonej pracy (najlepsze widoki mieli ci z wyższego 
poziomu galerii).
By zapewnić prawnikom – najczęściej z kancelarii 
radcowskich – odpowiednie warunki pracy, właści-
ciel galerii zastrzegł sobie nawet prawo do limitowa-
nia czasu udzielania porad. I dobrze, bo jeszcze taki 
prawnik się rozgada, a kolejny klient przecież czeka… 
No i wszystko pro publico bono. 

Jak widać, niektórzy prawnicy zeszli na poziom – 1. 
Niżej w tej galerii już nie można. Czas wyznaczyć so-
bie nowe kierunki!

/red. In Gremio/

Ogłoszenie galerii handlowej:

„ZAPYTAJ PRAWNIKA, JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEM!
25, 26 stycznia, w godz. 13:00–18:00
Bezpłatne porady prawne z zakresu:
§ prawa cywilnego
(prawo zobowiązań, odszkodowania, prawo spadko-
we, prawo mieszkaniowe, prawo pracy)
§ prawa rodzinnego
(rozwody, separacje, alimenty)
§ ochrony konkurencji i konsumentów
§ prawa gospodarczego
(zakładanie/likwidacja działalności gospodarczej 
i spółek, pomoc w prowadzeniu spółek)
§ prawa administracyjnego
(sprawy przed organami administracyjnymi wszyst-
kich instancji)
Osoby zainteresowane otrzymaniem porady prawnej 
proszone są o przygotowanie kompletu dokumentów 
sprawy.
Organizator zastrzega sobie prawo do limitowania 
czasu udzielania porad”.

Poziom -1

Oświadczenie dziekanów Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie  
i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

W dniach 25-26 stycznia 2014 r. w godz. 13.00 – 18.00 w jednej ze szczecińskich galerii handlowych zorgani-
zowano akcję pod tytułem „ZAPYTAJ PRAWNIKA, JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEM!”.

Wynajęci przez galerię prawnicy świadczyli w tym czasie na jej terenie, w prowizorycznych, otwartych 
boksach, w gwarze i przy muzyce typowej dla tego typu miejsc, na oczach przypadkowych osób, bezpłatne 
porady prawne z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i administracyjnego. 

Oświadczamy stanowczo, iż taka forma aktywności zawodowej ze strony adwokatów i radców prawnych 
jest niedopuszczalna - godzi w powagę i godność obydwu zawodów prawniczych! Miejscem udzielania po-
rad prawnych powinno być miejsce, które zapewni klientom dyskrecję, zaś adwokatom i radcom prawnym –  
właściwe skupienie uwagi i swobodną prezentację swoich poglądów, niepoddaną pod ogląd osób postronnych.

Dziekan ORA w Szczecinie adwokat Włodzimierz Łyczywek
Dziekan OIRP w Szczecinie radca prawny Alicja Kujawa     
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zawartość wszystkich
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na naszej stronie 
internetowej


