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Piotr Dobrołowicz, In Gremio: Serdecznie gratuluję 
wyboru na Człowieka Roku In Gremio 2014. 

Marian Falco: Oczywiście ucieszyłem się z przyznania 
mi tak zaszczytnego wyróżnienia. Ucieszyłem i zdziwiłem 
się, że członkowie Rady Programowej In Gremio wzięli 
moją kandydaturę pod uwagę. 

P.D.: Uzasadniając swoją decyzję, członkowie Rady 
Programowej docenili pana zaangażowanie w powsta-
nie naszego wydawnictwa, a następnie w rozwój idei in 
gremio. Jak istotna jest dla pana ta inicjatywa?

M.F.: Faktycznie uczestniczyłem od początku w po-
wstaniu w roku 2004 idei, jak pan określił, in gremio. 
Nie była to moja inicjatywa. Zostałem zaproszony przez 
ówczesnego dziekana ORA w Szczecinie Marka Mikołaj-
czyka i twórcę tego pomysłu adwokata Romana Ossow-
skiego. Uznałem tę inicjatywę za bardzo ważną i tak ją 
przedstawiłem Radzie OIRP w Szczecinie. O tym, że 
była ona potrzebna świadczy to, że na łamach In Gremio 
publikują sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcowie 
prawni, a także pracownicy naukowi. Środowisko praw-
nicze Szczecina ma możliwość rozmowy, przedstawienia 
własnych racji i czyni to czasami niezwykle interesująco. 
Pismo znalazło uznanie w środowiskach prawniczych 
w Polsce. Innym etapem inicjatywy in gremio są wieczory 
z In Gremio, wszystkie ciekawe, myślę, że niektóre - ze 
względu na temperaturę sporu - na trwale pozostały w pa-
mięci ich uczestników. 

P.D.: Przez wiele lat podejmowano na szczeblu mi-
nisterialnym czynności zmierzające do połączenia za-
wodów adwokata i radcy prawnego. Organizacyjnie to 
się nie udało, ale w innym wymiarze, tym najistotniej-
szym, bo dotyczącym zakresu uprawnień, ta unifikacja 
następuje. Finałem jest wejście w życie w lipcu tego roku 
nowych przepisów procedury karnej. Radcowie będą 
obrońcami w sprawach karnych – jeszcze do niedawna 

sytuacja trudna do wyobrażenia. Czy radcowie są z tych 
nowych praw zadowoleni? 

M.F.: Nigdy nie byłem zwolennikiem odgórnego łącze-
nia zawodów radcy prawnego i adwokata. Przez dekadę 
lat 90-tych i na pewno na początku XXI wieku byłem zwo-
lennikiem połączenia obu zawodów w drodze zgodnej 
uchwały obu samorządów. Z czasem zdałem sobie spra-
wę, że jest to nierealne i zmieniłem zdanie. W obu samo-
rządach prawniczych istniały, i nadal istnieją, duże grupy 
przeciwników łączenia tych zawodów. Będąc członkiem 
Krajowej Rady Radców Prawnych zgłaszałem wnioski i 
opowiadałem się za rozszerzeniem uprawnień radców 
prawnych o obrony karne. Samorząd radcowski już w la-
tach 90-tych na aplikacji radcowskiej wprowadził szkole-
nia z prawa karnego, a następnie na równych prawach, jak 
prawo cywilne czy gospodarcze, była ta wiedza egzekwo-
wana na kolokwiach i na egzaminie końcowym. Mieliśmy 
problem z praktyczną stroną szkolenia, gdyż nasi patroni, 
nie mając uprawnień, nie mogli przeprowadzić szkolenia 
praktycznego. Dodam, że w latach 90-tych dużą część 
radców prawnych stanowili radcowie po aplikacji proku-
ratorskiej oraz byli prokuratorzy. Obecnie istnienie obu 
samorządów jest akceptowane przez ich członków. Od-
czucia radców prawnych w kwestii wykonywania przez 
radców prawnych obron karnych są różne. Niewątpliwie 
część radców prawnych podejmie się obron karnych, 
a część, mając inną specjalizację i grono klientów potrze-
bujących ich usług, z takiej możliwości nie skorzysta. 

P.D.: A czy pan zgłosi się na listę obrońców?
M.F.: Nie zgłoszę się na listę obrońców. Wykonuję 

od pewnego czasu zawód radcy prawnego na podstawie 
umowy o pracę i nawet gdybym chciał, to przepis na to 
mi nie pozwala. Także gdyby przepisy dopuszczały taką 
możliwość, to z niej bym nie skorzystał. Na marginesie 
uważam to ograniczenie za słuszne. Koleżankom i kole-

W dniu 18 lutego 2015 r. Rada Programowa In Gremio podsumowała działalność wydawnictwa za ostatni, 
2014 rok. W trakcie spotkania członkowie Rady dokonali wyboru Człowieka Roku In Gremio. Statuetka 
Gremiusa trafia tym razem do rąk wieloletniego dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych radcy 
prawnego Mariana Falco.

Członkowie Rady Programowej In Gremio byli zgodni, że wieloletnie dokonania i aktywność laureata na 
specyficznym gruncie in gremio, łączącym często mające przeciwstawne interesy środowiska prawnicze, 
stanowi doskonałe uzasadnienie dokonanego wyboru. Zgodnie z utartym zwyczajem, uroczyste wręczenie 
nagrody nastąpi podczas najbliższego „Wieczoru z In Gremio”. Gratulujemy!

/red. In Gremio/ 

Marian Falco Człowiekiem Roku In Gremio 2014!

Niewątpliwie część radców prawnych  
podejmie się obron karnych
radca prawny Marian Falco, Człowiek Roku In Gremio 2014, wieloletni dziekan Rady OIRP  
w Szczecinie opowiada o sytuacji w samorządzie radcowskim i stojących przed nim wyzwaniach
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gom adwokatom, którym trudno zaakceptować to zrów-
nanie zawodów mogę powiedzieć, że nie mają się czego 
obawiać. Konkurencja zwiększy jakość wykonywanego 
zawodu (niezależnie przez którego reprezentanta), a ros-
nąca liczba radców prawnych i adwokatów sprowadzi 
na nich większy ból głowy niż dotychczasowy. Poza tym 
uważam, że rynek jest nasycony w takim stopniu, że nada-
nie tych uprawnień nie będzie moim zdaniem mieć więk-
szego wpływu na sytuację na rynku, gdyż w chwili obec-
nej akwizycja spraw następuje poprzez polecenie z tytułu 
dobrze wykonanej usługi. Nadto nie wiadomo, jak zmiana 
kodeksu postępowania karnego wpłynie na ilość spraw 
z urzędu oraz obciążenie tymi sprawami obrońców. Przy 
każdym rozszerzeniu uprawnień radcy prawnego słysze-
liśmy, że to źle. Gdy dotyczyło to spraw rodzinnych, to sły-
szeliśmy, że dzieci będą z powodu nieprawidłowej repre-
zentacji pokrzywdzone, że radcowie nie przeprowadzą 
strony przez sprawę rozwodową. Nie tylko hekatomba 
nie wystąpiła, ale widzę w sprawach rozwodowych pełno-
mocników z granatową wypustką, co znaczy, że sobie ra-
dzą. Generalnie problem radców prawnych wynikał z ich 
usytuowania w dawnym, upadłym systemie. Zostaliśmy 
zaszufladkowani do obsługi firm socjalistycznych. Nowe 
prawo, nowe rozwiązania, ba, nowe dziedziny, np. prawo 
zamówień publicznych wymagały od obu przedstawicieli 
zawodu adwokata i radcy prawnego uczenia się nowych 
dziedzin. Wróciły do stosowania przepisy kodeksu han-
dlowego, prawa upadłościowego- do roku 1989 tych prze-
pisów nie stosowano albo w bardzo małym zakresie. Tak 
więc adwokaci, tak jak radcowie prawni, musieli szybko 
przestawić się na nowy sposób myślenia, posiąść wiedzę 
z nowych dziedzin prawa. Nikt tu nie był uprzywilejowa-
ny. Nie jest i nie było uprawnione twierdzenie, że radco-
wie prawni wchodzą na pole adwokatury. Można było 
albo połączyć oba zawody albo obu zawodom przyznać 
takie same uprawnienia i obowiązki. Myślę, że poszło to 
w dobrym kierunku. 

P.D.: Jak ogólnie wygląda sytuacja w samorządzie 
radcowskim? Jakie są obecnie największe problemy rad-
ców prawnych? Przed jakimi wyzwaniami stoją? 

M.F.: Nie jestem członkiem władz samorządowych, 
więc moja wypowiedź nie jest wypowiedzią w imieniu 
samorządu, a wypowiedzią jednego z członków samo-
rządu radcowskiego. Myślę, że najważniejszym i najtrud-

niejszym jest jak najlepsze opracowanie modelu aplikacji 
radcowskiej. Problem podstawowy to ilość aplikantów. To 
powoduje, że ćwiczenia stają się podobne do wykładów, 
a jednocześnie praktyka w sądach jest utrudniona. W tym 
roku szkoleniowym w izbie szczecińskiej wprowadza się 
konwersatorium jako podstawowy system szkolenia. My-
ślę, że to dobra droga, a na pewno warta spróbowania, 
gdyż bez ćwiczeń nie ma porządnej aplikacji. Ta forma 
szkolenia wymaga od aplikantów samodzielnego przygo-
towania się z teorii, gdyż niedouczony słuchacz ani nic nie 
wniesie do szkolenia ani z niego nie skorzysta. Nasza izba 
ma osiągnięcie na polu integracji aplikantów radcowskich 
poprzez organizację Forum Aplikantów Radcowskich. 
W ubiegłym roku odbyło się pierwsze forum, a od dziekan 
OIRP w Szczecinie pani Alicji Kujawy wiem, że też w tym 
roku forum się odbędzie. Byłem zbudowany rolą, jaką 
radcowie z naszej izby odegrali w uchwaleniu Kodeksu 
Etyki Radcy Prawnego. Myślę, że jednym z ważniejszych 
zadań obu samorządów, i to na szczeblu krajowym, jest 
wypracowanie uczestnictwa w uchwalaniu przepisów 
prawnych. Bardzo trudny problem ze względu na lekce-
ważenie przez polityków zdania organizacji samorządo-
wych. Pamiętam o tym z czasów, gdy byłem członkiem 
Krajowej Rady Radców Prawnych i zauważam w wypo-
wiedziach na łamach prasy i w rozmowach z członkami 
władz samorządowych, że nic się nie zmieniło. Zgłaszane 
inicjatywy są pomijane albo kwitowane w podtekście in-
teresem własnym. Dobrze byłoby to zmienić. 

P.D.: Każdego roku aplikację radcowską kończą 
w Szczecinie dziesiątki osób. Tak samo sytuacja wygląda 
w adwokaturze. Czy rynek jeszcze wchłania tak liczne 
rzesze młodych prawników? 

M.F.: Przyjęto model rozszerzania dostępu do zawo-
dów prawniczych poprzez zmniejszenia wymagań przy 
przyjmowaniu na aplikację. To był postulat polityczny, 
akceptowany społecznie. Głos samorządów nie był bra-
ny pod uwagę. Panował pogląd: oni dbają o swój interes 
i trzeba złamać monopol. Nie przecząc, że w obu samo-
rządach byli członkowie dążący do utrzymania limitów, 
zmniejszania naboru, to jednak było liczne grono, które 
zmierzało do zwiększenia ilości aplikantów. Zdecydowali 
politycy. Wiem, że nie wszyscy radcowie prawni wykonu-
ją wymarzony przez nich zawód. Dla niektórych okazało 
się, że łatwiej było skończyć aplikację i zdać pomyślnie 
egzamin, niż znaleźć pracę w zawodzie. Absolwenci koń-
czący studia prawnicze i chcący wykonywać zawód ad-
wokata czy radcy prawnego muszą brać pod uwagę, że 
po skończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu zawodowego 
będą mieli trudność w znalezieniu zatrudnienia, a także 
w utrzymaniu się na rynku w swojej wymarzonej kance-
larii. Początki wykonywania samodzielnej pracy w zawo-
dzie radcy prawnego zawsze były stresujące, teraz młodzi 
radcowie mają większą konkurencję. Te zawody wyma-
gają samodzielności, odwagi i odporności w przyjmowa-
niu odpowiedzialności z tytułu wykonywanego zawodu. 
Mam też wrażenie, że sytuacja ta niekorzystnie odbija się 
na etycznej stronie wykonywania zawodu, tj. koleżeńsko-
ści i szacunku dla innego radcy prawnego czy adwokata. 
Tu jest duża rola samorządów, bo w tej kwestii oba samo-
rządy mają dobre tradycje. [  ]
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|  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

Dywiz – czyli użycie łącznika 
w zestawieniach i złożeniach 
a pisownia łączna
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Jak poprawnie zapisać nazwę stosunku prawnego 
unormowanego przez przepisy prawa cywilnego – 
stosunek cywilno-prawny czy cywilnoprawny, jak po-
prawnie określić normę zawartą w przepisach prawa 
podatkowego – norma prawno-podatkowa czy praw-
nopodatkowa. Jak nazwać postępowanie prowadzo-
ne wg przepisów postępowania administracyjnego 
– postępowanie administracyjno-prawne czy admini-
stracyjnoprawne? Czy nazwy te zapiszemy jako jeden 
wyraz czy też dwa wyrazy połączone łącznikiem? Na 
te pytania z łatwością znajdziemy odpowiedź wtedy, 
gdy przypomnimy sobie poniżej przedstawione zasa-
dy pisowni przymiotników złożonych z dwu członów.

Zasadą jest że łącznik, inaczej dywiz (w druku/ma-
szynopisie krótka kreska) łączy wyrazy o jednako-
wym statusie gramatycznym (te same części mowy, 
np. dwa przymiotniki) i znaczeniowym (równorzęd-
ne względem siebie), np. dom biało-czerwony (biały i 
czerwony), klasa matematyczno-fizyczna (z matematy-
ką i fizyką jak głównymi przedmiotami).

Przymiotniki złożone z członów nierównorzędnych 
znaczeniowo, tzn. takie, w których główne znaczenie 
zawarte jest w członie drugim, a człon pierwszy okre-
śla bliżej to znaczenie, piszemy łącznie. Przykładowo, 
jasnozielony, gdzie część przymiotnikowa w podsta-
wie słowotwórczej jest częścią określającą (podstawa 
= zielony). Zgodnie z tą zasadą norma prawa cywil-
nego to norma cywilnoprawna. Podobnie orzeczni-
ctwo sądowe dotyczące prawa administracyjnego to 
orzecznictwo sądowoadministracyjne, a nie sądowo-
-administracyjne, pisownia z łącznikiem sugeruje bo-
wiem, że jest to orzecznictwo sądowe (pochodzące od 
sądu) i administracyjne (pochodzące od administra-
cji). 

A oto kilka przykładów pochodzących z uzasadnień 
orzeczeń sądowych.

Przykład 
„[…] do nieruchomości objętej tym postępowaniem 
przysługuje tytuł prawno-rzeczowy.”
Poprawnie: tytuł prawnorzeczowy

Określenie tytułu jako prawnorzeczowy odnosi się do 
prawa rzeczowego, a nie do prawa i rzeczy.

Przykład 
„W dalszym najobszerniejszym fragmencie obu opi-
nii biegły dokonał rozważań o charakterze przede 
wszystkim teoretyczno-prawnym.”
Poprawnie: teoretycznoprawnym

Jeśli jakieś rozważania odnoszą się do teorii prawa, 
to mają charakter teoretycznoprawny, jeśli do filozofii 
prawa, to określimy je jako filozoficznoprawne, nato-
miast jeśli odnoszą się do prawa i do filozofii, to będą 
to rozważania filozoficzno-prawne (oba wyrazy jako 
człony równorzędne zostaną zapisane z łącznikiem).

Przykład 
„Skarga bowiem może dotyczyć tylko jego własnej 
sprawy administracyjnej rozumianej jako przewidzia-
na w przepisach prawa administracyjnego możliwość 
konkretyzacji uprawnień i obowiązków stron stosun-
ku administracyjno-prawnego, którymi są organ admi-
nistracji publicznej i indywidualny podmiot nie podpo-
rządkowany organizacyjnie temu organowi.”
Poprawnie: stron stosunku administracyjnoprawnego

W powyższym przykładzie ewidentnie chodzi o sto-
sunek prawny oparty na przepisach prawa admini-
stracyjnego, stąd stosunek administracyjnoprawny. 
Gdyby chodziło o stosunek prawny oparty na nor-
mach prawnych oraz na normach administracyjnych, 
to wówczas pisownia taka, jak w zacytowanym przy-
kładzie, byłaby poprawna. 

Problem przedstawia także poprawna pisownia postę-
powania odbywającego się na podstawie przepisów 
ustawy Kodeks karny skarbowy. Najczęściej spoty-
kana pisownia to postępowanie karno-skarbowe, pod-
czas gdy poprawne określenie takiego postępowania 
to postępowanie karne skarbowe.

W sprawach ewentualnych wątpliwości, co do pisow-
ni przymiotników złożonych z dwu lub więcej czło-
nów, najlepiej zajrzeć do słownika. [  ]
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Znana sentencja niemieckiego filozofa Artura Scho-
penhauera brzmi: „zdrowie nie jest wszystkim, ale bez 
zdrowia wszystko jest niczym”. Rodzi się pytanie, jak jest 
zatem z tym „szlachetnym zdrowiem” wśród sędziów 
i poszczególnych grup pracowników sądownictwa? Na 
razie nie wiadomo, gdyż nie było do tej pory poważnych 
badań w tej sprawie, a sam resort sprawiedliwości nie 
był tym problemem zbytnio zainteresowany. Wprawdzie 
trzy lata temu ministerstwo zleciło przygotowanie rapor-
tu dotyczącego obciążenia pracą grup zawodowych w 
sądownictwie na przykładzie trzech poznańskich sądów 
rejonowych, ale jego wyniku nie sposób do końca zaak-
ceptować. Wynikało z niego, że obciążenie pracą urzęd-
ników sądowych wcale nie jest nadmierne! Jak jest na-
prawdę przekonamy się o tym na początku 2016 roku, po 
zakończeniu prac Stowarzyszenia Zdrowa Praca, które 
w ramach projektu: „Monitoring stresu zawodowego w 
sądach i jego skutki zdrowotne” przeprowadzi szczegóło-
we badania w tym zakresie. Jest to bezprecedensowe wy-
darzenie w działalności wymiaru sprawiedliwości, stąd 
też z najwyższym uznaniem należy przyjąć zapowiedź 
włączenia się Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iusti-
tia” do tej akcji. 
„Rezultatem badań przeprowadzonych  
w ramach projektu będzie określenie:
- poziomu stresogenności warunków pracy w sądzie,
-  źródeł stresu zawodowego dla poszczególnych grup  
pracowników sądownictwa,

-  negatywnych skutków stresu zawodowego  
pracowników sądownictwa.

Wyniki tych badań mogą i powinny  
zostać wykorzystane do:
-  uzupełnienia raportu Ministerstwa Sprawiedliwości  
pt. „Analiza obciążenia pracą i opracowanie  
standardów pracy dla wszystkich grup zawodowych  
w sądownictwie”,

-  uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego pracowników 
sądownictwa o aspekt zagrożeń psychospołecznych,

-  weryfikacji zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad pracownikami sądownictwa, 
-  innych działań zmierzających do poprawy kondycji  
psychofizycznej pracowników sądownictwa”. 

Wagi i znaczenia problemów związanych ze stresem 
wśród sędziów nie sposób przecenić. Nie trzeba nikogo 
przekonywać, że w dzisiejszych czasach stres zawodowy 
to cichy zabójca niosący poważne zagrożenia dla zdro-
wia człowieka. Wśród nich do najczęściej występujących 
zaliczyć można: dolegliwości kręgosłupa, choroby ukła-
du krążenia, cukrzycę i depresję. Abstrahując od metody 
i przedmiotu badań należałoby oczekiwać, że obejmą 
one reprezentatywną grupę sędziów zakwalifikowanych 

między innymi według płci, grup wiekowych, stażu pra-
cy, sprawowanych funkcji, kategorii rozpoznawanych 
spraw (karne, cywilne itp.), rodzaju sądów (rejonowe, 
okręgowe, apelacyjne) i ich wielkości. W każdym razie 
nadzieje środowiska sędziowskiego związane z tymi 
badaniami są bardzo duże i zainteresowani wiele sobie 
obiecują po ich wynikach. Przede wszystkim liczą na to, 
że w walce ze stresem nie pozostaną sami, tak jak to było 
do tej pory. Dobrze by było, żeby ostatecznym rezultatom 
tych działań przyjrzało się uważnie Ministerstwo Spra-
wiedliwości i wyciągnęło z nich konstruktywne wnioski 
na przyszłość. Jak dotychczas jedynym bowiem instru-
mentem prawnym, z którego może skorzystać sędzia w 
sytuacji, gdy już dopadnie go niszczycielski stres lub syn-
drom wypalenia zawodowego jest urlop dla poratowania 
zdrowia. Stanowi o tym przepis art. 93 ustawy Prawo 

o ustroju sądów powszechnych. Z jego treści wynika, 
że Minister Sprawiedliwości może udzielić sędziemu 
płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, na okres nie 
przekraczający sześciu miesięcy. Zapis ten jest bardzo 
lakoniczny i co w nim najistotniejsze, nie przewiduje 
niestety dla Ministra Sprawiedliwości lub Ministra Zdro-
wia delegacji do wydania rozporządzenia w tej materii. 
W rezultacie od początku brak jest aktu wykonawczego 
do tej ustawowej regulacji. W związku z tym nie bardzo 
wiadomo, jaki jest tryb udzielania tego urlopu i jakie trze-
ba spełnić warunki żeby go otrzymać.

Należy przypomnieć, że w obowiązującym stanie 
prawnym instytucje urlopów dla poratowania zdrowia 
spotykamy między innymi w ustawie o Najwyższej Iz-
bie Kontroli, ustawie o Państwowej Akademii Nauk oraz 
przede wszystkim w Karcie Nauczyciela. Do tej ostatniej, 
co należy z całą mocą podkreślić, wydano jednak akt 
wykonawczy w postaci rozporządzenia Ministra Zdro-

|  Zbigniew Łasowski, sędzia sądu okręgowego w Sądzie Rejonowym w Choszcznie  
oraz prezes tego sądu w latach 1994-2006 i od 2015 r.

Poratowanie zdrowia sędziów w promilach
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Skarżący zarzucił radcy prawnemu, że ten pobrał 
od niego wynagrodzenie za prowadzenie sprawy 
w zawyżonej wysokości. 

W toku dochodzenia dyscyplinarnego ustalono 
następujący stan faktyczny. Klient zlecił radcy praw-
nemu prowadzenie sprawy dotyczącej odzyskania od 
swojego kontrahenta należności objętych trzema fak-
turami, z których każda opiewała na kwotę 1.830 zł. 
Jednocześnie klient wskazał, że był winien swojemu 
kontrahentowi kwotę 1.726,83 zł oraz że dokonał po-
trącenia ww. wierzytelności. Faktury i pismo o potrą-
ceniu wierzytelności zostały przedłożone radcy praw-
nemu. Klient zapytał radcę prawnego, czy pozwem 
zostanie objęta cała jego należność, czy należność 
pomniejszona o potrąconą kwotę, na co uzyskał odpo-
wiedź, że pozew będzie skierowany na całą należność 
(5.490 zł), a dopiero po jej zasądzeniu zostanie ewen-
tualnie dokonane potrącenie. Odnośnie do wysokości 
wynagrodzenia radca prawny poinformował klienta, 
że zgodnie z „taryfikatorem” przy dochodzeniu na-
leżności w kwocie przewyższającej 5.000 zł stawka 
wynosi 1.200 zł. Klient zapytał, czy odzyska kwotę 
uiszczoną tytułem wynagrodzenia, na co uzyskał 
odpowiedź, że w razie wygrania procesu sąd zasądzi 
od pozwanego pełną wpłaconą kwotę. Klient zgodził 
się na podaną kwotę wynagrodzenia (1.200 zł) i uiścił 
ją. Powyższa rozmowa była jedyną, jaką klient odbył 
z radcą prawnym przed wniesieniem pozwu do sądu. 
Radca prawny skierował pozew na kwotę 3.763,17 zł 
wraz z odsetkami i wniósł o zasądzenie od pozwane-
go zwrotu kosztów procesu według norm przepisa-
nych, powołując się na dokonane przed procesem po-
trącenie wierzytelności (pismo w sprawie potrącenia 
wierzytelności zostało dołączone do pozwu). O wnie-
sieniu pozwu, ani o tym, że została nim objęta kwo-
ta należności klienta pomniejszona o wierzytelności 
jego kontrahenta zgodnie z dokonanym potrąceniem, 

wia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczy-
cielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Reguluje ono 
w sposób kompleksowy to zagadnienie, w tym do kogo 
i w jakim terminie można się odwołać od niekorzystnej 
decyzji w sprawie.

W odróżnieniu od nauczyciela, sędzia nie ma rosz-
czenia o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia – 
nie może domagać się na drodze sądowej przed sądem 
pracy zobowiązania Ministra Sprawiedliwości do udzie-
lenia takiego urlopu. Jednocześnie odmowa Ministra 
Sprawiedliwości nie jest decyzją administracyjną i nie 
podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Swoją 
drogą brak przesłanek, jakimi powinien kierować się mi-
nister, rozpatrując wniosek sędziego o udzielenie urlopu 
dla poratowania zdrowia, może naruszać konstytucyjną 
zasadę określoności prawa. Ma ona swoje źródło w za-
ufaniu obywatela do państwa i stosowanego przezeń 
prawa, zapisanego w art.2 konstytucji. Decyzja Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie udzielenia sędziemu urlopu 
dla poratowania zdrowia bez wątpienia jest decyzją wy-
daną w pierwszej instancji w rozumieniu art. 78 konsty-
tucji. Przepis ten zaś gwarantuje, że każda ze stron ma 
prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji pierwszoinstan-
cyjnych. Racjonalne ograniczenia w korzystaniu z tego 
prawa są oczywiście dopuszczalne, ale dla zasady nie 
powinny dotyczyć takiej sytuacji, gdy rozstrzygnięcie 
Ministra Sprawiedliwości jest niekorzystne dla wniosku-
jącego. 

Z danych resortu sprawiedliwości uzyskanych w try-
bie dostępu do informacji publicznej wynika, że w okre-
sie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 
roku wpłynęły łącznie 52 wnioski o udzielenie płatnego 
urlopu dla poratowania zdrowia, w tym 18 wniosków 
zostało uwzględnionych, a 34 wniosków nie uwzględ-
niono. Decyzja podejmowana jest przez Ministra Spra-
wiedliwości tylko w oparciu o treść wniosku i załączonej 
dokumentacji medycznej, bez zasięgania opinii lekarzy 
specjalistów. Nie ma co ukrywać, że przytoczone liczby 
nie powalają na kolana, a wniosek, jaki się stąd nasuwa 
jest jednoznaczny, taki mianowicie, że sędziowie w żad-
nym wypadku nie nadużywają i nigdy nie nadużywali 
tego szczególnego uprawnienia. Porównując te dane do 
prawie 10- tysięcznej rzeszy sędziów w kraju wychodzi 
na to, że zaledwie 0,018 promila z nich skorzystało w 
2014 roku z urlopu dla poratowania zdrowia. Tym zaś, na 
szczęście nielicznym pechowcom, którym go odmówio-
no pozostaje życzyć, by pomimo tego wytrwali w służ-
bie i nie przeszli w stan spoczynku z uwagi na zły stan 
zdrowia. Nie można wykluczyć, że spotka ich niedługo 
pełna satysfakcja po ujawnieniu ostatecznych wyników 
badania poziomu stresu w sądach, tym bardziej gdyby 
znaleźli się wśród tych 370 sędziów, którym przyjdzie 
to oceniać. Nikt bardziej od nich nie jest bowiem prede-
stynowany do wzięcia udziału w tym ważnym przedsię-
wzięciu, gdyż właśnie oni - na swoim przykładzie - mogą 
powiedzieć najwięcej o kondycji zdrowotnej sędziów. [  ]

W cyklu „Z Repertorium Rzecznika” rzecznik 
dyscyplinarny OIRP w Szczecinie - pan Błażej 
Baumgart - prezentuje sprawy, które były przed-
miotem postepowań dyscyplinarnych w samorzą-
dzie radcowskim. 

Sprawozdania z działalności organów dyscy-
plinarnych, przedstawiane na corocznych zgro-
madzeniach samorządów prawniczych, zawie-
rają zwykle suche liczby i fakty. Autor rubryki 
postanowił przedstawiać czytelnikom In Gremio 
problematykę postępowań dyscyplinarnych od 
kuchni, zamieszczając w swoich tekstach opisy 
spraw najbardziej kontrowersyjnych, wywołują-
cych gorące dyskusje, pobudzających do refleksji. 
Dzisiaj zamieszczamy kolejny jego tekst. 

/Redakcja In Gremio/

Z REPERTORIUM 
RZECZNIKA



9

radca prawny nie poinformował klienta. Sąd wydał 
nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, zo-
bowiązujący pozwanego do zapłaty kwoty 3.763,17 zł 
wraz z odsetkami oraz kwoty 647 zł tytułem kosztów 
procesu, w tym 600 zł tytułem kosztów zastępstwa 
procesowego. Krótko potem na rachunek bankowy 
klienta wpłynęła od pozwanego kwota 4.725,18 zł ty-
tułem wykonania ww. nakazu zapłaty. Klient stwier-
dził, że wpłacona kwota nie pokryła w całości ponie-
sionych przeze niego kosztów wynagrodzenia radcy 
prawnego. Skontaktował się więc z radcą prawnym 
i zapytał, z czego wynika różnica pomiędzy uiszczo-
nym przezeń wynagrodzeniem, a kwotą zasądzoną 
przez sąd. Radca prawny wyjaśnił, że sąd zasądził ty-
tułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego kwo-
tę 600 zł ponieważ pozew opiewał na kwotę, która 
według „taryfikatora” odpowiadała właśnie tej staw-
ce. Klient zapytał, czy w związku z tym radca prawny 
odda mu połowę pobranego wynagrodzenia. Pomimo 
początkowej gotowości do zwrotu klientowi kwoty 
600 zł radca prawny ostatecznie tego nie uczynił. 

Rzecznik dyscyplinarny skierował do sądu dyscy-
plinarnego wniosek o wszczęcie postępowania dyscy-
plinarnego przeciwko radcy prawnemu, zarzucając 
mu naruszenie obowiązku wykonywania czynności 
zawodowych zgodnie z prawem, uczciwie, rzeczowo 
i z należytą starannością. Radca prawny, ustalając 
wynagrodzenie z klientem, w sposób jednoznaczny 
powiązał je z wysokością stawki minimalnej przewi-
dzianej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności 
radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pań-
stwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę 
prawnego ustanowionego z urzędu w sprawie opłat za 
czynności radców prawnych („taryfikator”). Zgodnie 
z tym rozporządzeniem stawka minimalna dla spra-
wy, w której wartość przedmiotu sporu przekracza 
5.000 zł, wynosi 1.200 zł. Jednocześnie radca prawny 
poinformował klienta, że sporządzi pozew na kwotę 
nieuwzględniającą dokonanego potrącenia wierzytel-
ności, a także zapewnił go, że w razie wygrania proce-
su odzyska pełną kwotę uiszczonego wynagrodzenia. 
Sporządzając następnie pozew na kwotę niższą radca 
prawny winien był zatem poinformować o tym klienta 
i albo obniżyć wynagrodzenie do kwoty 600 zł (staw-
ka minimalna przy wartości przedmiotu sporu powy-

żej 1.500 zł do 5.000 zł), albo uzgodnić z klientem, że 
wysokość jego wynagrodzenia pozostanie bez zmian 
(1.200 zł), lecz będzie ono odpowiadać dwukrotności 
stawki minimalnej wynikającej z rozporządzenia. W 
tym drugim wypadku radca prawny winien uzyskać 
jednoznaczną zgodę klienta na zmianę sposobu usta-
lenia wynagrodzenia, a także wnosić w pozwie o za-
sądzenie zwrotu kosztów zastępstwa w takiej właś-
nie, podwyższonej wysokości, a nie „według norm 
przepisanych”. Winien również uprzedzić klienta, że 
w takiej sytuacji sąd może nie zasądzić zwrotu kosz-
tów zastępstwa w pełnej, poniesionej przez niego wy-
sokości. Radca prawny nie dochował należytej staran-
ności, gdyż po sporządzeniu pozwu na kwotę niższą 
niż wskazana uprzednio klientowi, nie poinformował 
go o tym i nie obniżył wynagrodzenia, ani nie uzyskał 
zgody klienta na zmianę sposobu ustalenia wysokości 
wynagrodzenia z jednokrotnej stawki minimalnej na 
dwukrotną stawkę minimalną, jak również nie wnio-
skował w pozwie o zasądzenie zwrotu kosztów zastęp-
stwa w wysokości dwukrotności stawki minimalnej. 
Wnosząc o zwrot kosztów „według norm przepisa-
nych”, przy jednoczesnym dochodzeniu należności w 
kwocie 3.763,17 zł, radca prawny mógł spowodować 
zasądzenie przez sąd jedynie kwoty równej stawce 
minimalnej, która przy tej wartości przedmiotu sporu 
wynosi 600 zł. Dla klienta zaś istotną kwestią było to, 
czy odzyska kwotę uiszczoną tytułem wynagrodze-
nia pełnomocnika, o czym ten ostatni go zapewnił. 
W konsekwencji klient zgodził się na wynagrodzenie 
w kwocie 1.200 zł, będąc przekonanym, że pozwem 
objęta zostanie kwota 5.490 zł, a kwota 1.200 zł jest 
stawką minimalną w jego sprawie i że odzyska ją po 
korzystnym orzeczeniu. Radca prawny zaś skierował 
pozew na kwotę 3.763,17 zł, przy której stawka mini-
malna wynosi 600 zł, nie informując o tym klienta 
oraz wniósł o zwrot kosztów według norm przepisa-
nych, wskutek czego klient odzyskał tylko połowę po-
niesionych kosztów zastępstwa procesowego. 

Okręgowy sąd dyscyplinarny uznał radcę praw-
nego za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu 
oraz orzekł wobec niego karę dyscyplinarną i obcią-
żył kosztami postępowania. Radca prawny nie złożył 
odwołania od tego orzeczenia. [  ]

Zawyżone  
wynagrodzenie

|  Błażej Baumgart, radca prawny,  
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Szczecinie
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Piotr Dobrołowicz, In Gremio: Ostatnio w lokal-
nej prasie opisany został proces karny o zabójstwo, 
w którym jako obrońca z urzędu występowała pani 
adwokat ze szczecińskiej izby. Temat wiodący arty-
kułu zatytułowanego „Pani mecenas i urzędówka” 
brzmiał: „Na procesie o zabójstwo oskarżony ani 
razu nie zobaczył swojego głównego obrońcy”. Każ-
dorazowo na rozprawie był zastępowany przez sub-
stytuta – aplikanta adwokackiego. Jak to wygląda?

Włodzimierz Łyczywek: Z punktu widzenia przepi-
sów ustawy Prawo o adwokaturze, a  także Regulami-
nu odbywania aplikacji adwokackiej, podobnie zresz-
tą jak i zbioru zasad etyki, nie widzę najmniejszego 
problemu w tym, aby aplikant adwokacki występował 
w  sprawach karnych samodzielnie, jako substytut 
adwokata i to obojętnie, czy to jest sprawa z wyboru 
czy z urzędu. Jednym ograniczeniem dla występowa-
nia aplikanta adwokackiego w sprawie karnej przed 
sądem okręgowym jako sądem I instancji jest to, aby 
aplikant adwokacki miał 6-miesięczny staż. Zgodnie z 
zapisami w Zbiorze zasad etyki godności zawodu ad-
wokata, każdy  substytut obrońcy lub pełnomocnika 
powinien być przez adwokata przygotowany do wy-
stępowania na rozprawie w jego zastępstwie, a szcze-
gólnie dotyczy to aplikanta adwokackiego. Trzeba 
zatem mówić o należytym przygotowaniu obrońcy, 
który występuje przed sądem, a nie o jego statusie – 
czy jest adwokatem, czy też aplikantem adwokackim 
i o jego doświadczeniu w występowaniu w takich 
sprawach. Od 1 lipca 2015 r., na skutek nowelizacji ko-
deksu postępowania karnego, do bycia obrońcą w pro-
cesie karnym uprawniony będzie też radca prawny, 
a nawet aplikant radcowski. Biorąc pod uwagę to, 
że niektóre kancelarie radców prawnych nie będą 
w ogóle zajmowały się sprawami karnymi z wyboru, 
a będą musiały przyjmować do obrony oskarżonych z 
urzędu, gdy wyznaczy tych radców prawnych sąd – to 
w takim przypadku doświadczenie radców prawnych 
będzie przecież jeszcze niższe niż aplikantów adwo-
kackich, którzy częściej przecież występują za swoich 
patronów w procesach karnych niż radcowie prawni. 
Nie ma zatem w tym ani naruszenia przepisów prawa, 
czyli kodeksu postępowania karnego, prawa o adwo-
katurze ani naruszenia zasad etyki.   

P.D.: Zadałem to pytanie nieprzypadkowo, bo z 
tekstu wynika, że dziekan ORA w Szczecinie takiej 
praktyki nie pochwala. „Źle to wygląda – przyznaje 

dziekan rady adwokackiej”. Znał pan sprawę w mo-
mencie udzielania tej wypowiedzi dziennikarzowi?

W.Ł.: Muszę to sprostować. Z treści artykułu zamiesz-
czonego w dzienniku, który jest kanwą tej sprawy, 
wynika, że udzieliłem wypowiedzi: „źle to wygląda”. 
Tymczasem moja wypowiedź brzmiała inaczej. Po-
wiedziałem: „niedobrze to wygląda” – określenia te 
nie są tożsame. Poza tym dziennikarz zadał mi pyta-
nie telefonicznie, informując jedynie o tym, iż sprawa 
dotyczy zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 
i że od początku do końca rozprawy, wraz z przemó-
wieniem, występował w tej sprawie aplikant adwoka-
cki, a nie adwokat. Podtrzymuję swoje stanowisko, iż 
nie podoba mi się to, że w tak ważnych sprawach - z 
najwyższym możliwym zagrożeniem w prawie kar-
nym - obrońcą jest osoba stosunkowo mało doświad-
czona, jaką jest aplikant adwokacki i chociaż jest to 
zgodne z prawem i zasadami etyki – to aplikanci nie 
powinni  występować, szczególnie w przemówieniu 
końcowym w takich sprawach. Oczywiście nie zna-
łem wówczas realiów tej akurat, omawianej sprawy, 
nie znałem też nazwiska obrońcy ani  tożsamości apli-
kanta, który w niej występował. Dowiedziałem się o 
tym znacznie później, dopiero po ukazaniu się arty-
kułu prasowego. Z informacji, jakie w chwili obecnej 
posiadam, obrońcą w tej sprawie był adwokat z dość 
dużym doświadczeniem, a aplikant adwokacki, któ-
ry występował na rozprawie był aplikantem trzecie-
go roku, a więc tuż przed egzaminem adwokackim, 
a ponadto, jak już w chwili obecnej wiem, był bardzo 
dobrze przygotowany do tej sprawy. Ta moja obecna 
wiedza co prawda nie koryguje mojego poprzednio 
zajętego stanowiska, iż w tego typu sprawach oprócz 
znajomości obszaru faktograficznego sprawy i posia-
dania umiejętności jego właściwego zinterpretowa-

Adwokat i jego urzędówka 
na pytania In Gremio dotyczące prowadzenia przez adwokatów  
spraw z urzędu odpowiada dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej  
w Szczecinie adwokat Włodzimierz Łyczywek 
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nia, decydujące znaczenie ma doświadczenie obrońcy 
i możliwość wykazywania  na tej podstawie swojego 
stosunku do kwestii winy lub też kary za to grożącej, a 
wnioskowanej przez oskarżyciela. To jest jedynym po-
wodem, dla którego nadal uważam, że wyjątkowo w 
takich sprawach nie powinni występować aplikanci, 
chociaż z punktu widzenia wszystkich źródeł prawa i 
zasad etyki jest to możliwe.

P.D.: Ustawodawca daje uprawnienia aplikantom do 
występowania przed sądami okręgowymi i apelacyj-
nymi, ostatnio obniżył nawet próg ich uzyskania do 
6 miesięcy od rozpoczęcia aplikacji. Ani regulamin 
odbywania aplikacji adwokackiej ani kodeks etyki 
zawodowej nie ograniczają tego uprawnienia. Jeśli 
nie jest to stan idealny, to może należy coś zmienić 
– w ustawie albo w naszych samorządowych przepi-
sach, skoro utrwalona praktyka spotyka się z taką 
dezaprobatą przedstawiciela mediów?

W.Ł.: Oczywiście, że coś trzeba zmienić, ale nie w 
praktyce, a z uregulowaniami ustawowymi. W odpo-
wiedzi na to pytanie muszę przedstawić tę kwestię 
znacznie szerzej i to w aspekcie poglądów deregula-
cyjnych, a w konsekwencji lawinowego zwiększania 
ilości przyjmowanych osób na aplikację adwokacką. 
Ramy niniejszego wywiadu na pewno nie pozwolą 
na szerszą ocenę geometrycznego wręcz wzrostu ilo-

ści osób dostających się na aplikację adwokacką, co 
za kilka lat pewnie spowoduje, iż zawód adwokata zo-
stanie w znacznym stopniu spauperyzowany, wszak-
że kilka kwestii ma znaczenie dla rozstrzygnięcia tej 
konkretnej sprawy, czy każdy aplikant adwokacki po-
winien występować w tak poważnych sprawach jak 
sprawy o zabójstwo. Jeszcze kilkanaście lat temu  apli-
kantów adwokackich w Szczecińskiej Izbie Adwoka-
ckiej było po kilku na jednym roku – w chwili obecnej 
jest ich na każdym roku po kilkudziesięciu.  Nie tak 
dawno patronem można było wyznaczyć adwokata, 
który miał staż 10-letni, a w wyjątkowych wypadkach 
5-letni i tych patronów aplikantom wyznaczał dzie-
kan, biorąc pod uwagę swoją wiedzę o adwokatach, 
którzy mają stosunkowo dobrą akwizycję spraw, na 
których może się czegoś aplikant nauczyć, a także pre-
dyspozycje do tego, aby być nauczycielem aplikanta 
adwokackiego. W chwili obecnej patronem aplikanta 
adwokackiego może zostać adwokat z ledwie 3-letnim 
stażem. Jedyną kwestią do ustalenia, czy taki niedo-
świadczony adwokat może zostać tym patronem jest 
tylko i wyłącznie to, czy był karany dyscyplinarnie 
czy nie. Kilkanaście lat temu niemalże każdy adwokat 
w izbie wiedział, który aplikant jest pod patronatem 
którego z adwokatów – w chwili obecnej  przy ilości 
blisko dwustu aplikantów w izbie, nawet ja tej wiedzy 
nie mam. Nie mam też wiedzy, czy aplikant adwokacki 
jest w kancelarii adwokackiej, która prowadzi sprawy 



12

karne, czy też w ogóle ich nie prowadzi, zajmując się 
przede wszystkim obsługą przedsiębiorstw, prawem 
administracyjnym czy cywilistyką, a zatem może się 
zdarzyć i tak – oczywiście teoretycznie – że aplikant 
adwokacki w sprawie, w której jego patron zostanie 
wyznaczony z urzędu w sprawie o zabójstwo, będzie 
pierwszy raz w  życiu występował jako obrońca w pro-
cesie karnym, a jego patron, który ma go przygotować 
należycie do takiego wystąpienia, też nie ma żadnego 
doświadczenia w sprawach karnych. W tej konkret-
nej sprawie tak nie było, bo i patron był doświadczony 
i aplikant był doświadczony, ale takiej wiedzy wów-
czas nie miałem, a ponadto odpowiadałem teoretycz-
nie i swoje zdanie podtrzymuję. 

P.D.: Pozostając przy nieco historycznym odniesie-
niu do aplikacji, przyznaję, że nie znam adwokata, 
który będąc aplikantem, nie prowadził wówczas 
spraw karnych z urzędu – chodząc za patrona na 
rozprawy od początku do końca. Także takich, w któ-
rych postawione były zarzuty zabójstwa. Owszem 
aplikant konsultował te sprawy z adwokatem, oma-
wiał z nim taktykę procesową i wnioski, ale chodził 
do sądu sam. Akceptował to zresztą sąd i sam oskar-
żony. Wczorajsi aplikanci a dzisiejsi patroni konty-
nuują te zwyczaje w stosunku do swoich obecnych 
aplikantów. Może mamy do czynienia z wieloletnimi 
zaniedbaniami w zakresie patronatu? Czy jednak 
z zasadnie akceptowalną praktyką?

W.Ł.: Nie można tu mówić o zasadach czy zwycza-
jach  - a jedynie i wyłącznie o zapewnieniu należy-
tej obrony klientowi w poważnej sprawie karnej oraz 
o przygotowaniu aplikanta do prowadzenia takich 
spraw w przyszłości, już jako adwokat. Pamiętam cza-
sy, gdy byłem aplikantem. Mam swoje spostrzeżenia, 
które podziela zresztą wielu moich rówieśników. Otóż 
ówczesny patron zabierał aplikanta na swoje przemó-
wienia w sprawach karnych, a także asystował na sali 
rozpraw w charakterze publiczności przy wystąpie-
niach w procesach karnych swojego aplikanta. Sam 
jako aplikant niewątpliwie byłem wówczas nie tylko 
doskonale przygotowany do wystąpienia przez swoje-
go patrona, ale i jednocześnie przeżywałem pewien 
stres związany z tym, że to właśnie on słuchał moje-
go przemówienia, a następnie mógł je skrytykować w 
kancelarii – dzisiaj jest to już niemalże niemożliwe 
z powodów, o których mówiłem wcześniej.

P.D.: Prowadzenie spraw z urzędu to szerszy temat. 
Jak w praktyce wygląda wykonywanie tego obowiąz-
ku przez adwokatów?

W.Ł.: Nie widzę najmniejszego powodu do rozróżnia-
nia spraw z urzędu i spraw z wyboru, bowiem zasady 
etyki nakazują tak samo wykonywać swoje obowiązki 

w jednej i drugiej kategorii spraw. Kierunek legisla-
cyjny wzorowany na ustawodawstwach zachodnich 
doprowadzi w końcu do tego, że strona procesowa 
w procesie tak karnym jak i cywilnym będzie mogła 
w sposób znacznie szerszy niż obecnie korzystać z po-
mocy adwokatów opłacanych przez Skarb Państwa 
– ta tendencja jest nieuchronna. Musimy się z tym 
liczyć, iż spraw z urzędu, gdy będziemy wyznaczani 
przez sąd jako obrońcy i pełnomocnicy, będzie coraz 
więcej, ponieważ jest nie do przyjęcia, iż w znacznej 
części spraw toczonych przed sądami, strony wystę-
pują bez obrońcy bądź pełnomocnika z powodu braku 
środków finansowych na zlecenie tej sprawy adwoka-
towi z wyboru, a ograniczenia w dostępie do adwo-
kata wyznaczonego z urzędu potęgują drobiazgowe 
zapytania o stan majątkowy strony. Wówczas, gdy ta 
tendencja przemieni się w stałą praktykę, już zupeł-
nie do „lamusa” pójdzie to rozróżnienie na sprawy z 
urzędu i sprawy z wyboru, ponieważ tych pierwszych 
będzie pewnie więcej. W Polsce w ogóle nie istnieje 
takie pojęcie jak ochrona ubezpieczeniowa w zakre-
sie poradnictwa prawnego, jak to jest w wielu krajach 
zachodniej Europy, gdzie do adwokata zgłaszają się 
klienci, pokazując dowód ubezpieczenia i, podobnie 
jak u lekarzy, otrzymują poradę lub usługę prawną, za 
którą nie płacą, a adwokat wystawia rachunek towa-
rzystwu ubezpieczeniowemu.  

P.D.: Faktem jest, że ustawodawca do spraw z urzę-
du adwokatów nie zachęca. Gwarantuje na przykład 
ledwie 60 zł za typową a jednocześnie trudną sprawę 
z zakresu prawa pracy, 360 zł za czasami skompli-
kowany rozwód, niewielkie stawki za czasochłon-
ne, obszerne pod względem materiału dowodowego 
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(wielotomowe akta) sprawy karne. Często więc adwo-
kaci, realizując ustawowy obowiązek, dokładają do 
sprawy z własnej kieszeni.   

W.Ł.: Prawdą jest, że stawki adwokackie przewidzia-
ne w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
28.09.2002 r., czyli sprzed niemal 13 lat (sic!), nie przy-
stają do dzisiejszych czasów i są niewystarczające. 
Wręcz trzeba powiedzieć, iż stawki te są niższe niż 13 
lat temu, bowiem przepisy rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości upoważniały onegdaj adwokatów do 
wystawienia spisu kosztów, w którym mogłaby być 
nawet określona 4, a następnie 6-krotność tej stawki, 
zaś dzisiaj praktyka sądowa utrwaliła się na pozio-
mie stawki minimalnej. Prawdą też jest, że adwokaci 
wręcz dokładają do niektórych spraw, w których wy-
stępują z urzędu, bowiem zupełnie nie zdarza się, aby 
sądy zasądzały na rzecz adwokata wydatki, jakie on 
poniósł w związku z prowadzeniem sprawy. W spra-
wach cywilnych na przykład przepisy przerzuciły na 
strony obowiązek doręczania sobie wzajemnie pism 
procesowych, co przecież generuje kolejne koszty - 
również w sprawach prowadzonych przez adwokata 
wyznaczonego przez sąd lub okręgową radę adwoka-
cką. W dzisiejszych czasach, kiedy organy wymiaru 
sprawiedliwości – sądy i prokuratury - wyposażone 
są we wszystkie możliwe zdobycze techniki, takie 
jak komputery, programy prawnicze, gdzie sędzio-
wie korzystają z pomocy asystentów i referendarzy, 
posiadają dobrze wyspecjalizowany sekretariat sądo-
wy - adwokaci muszą to samo sobie zapewnić z włas-
nych środków, a zatem z otrzymywanych honorariów 
przez adwokata. Można śmiało przyjąć, że przynaj-
mniej 2/3 tych honorariów przeznaczanych jest na 

koszty prowadzenia kancelarii. To przede wszystkim 
powinno spowodować zmianę archaicznego sposobu 
wynagradzania adwokatów z urzędu i dostosowania 
do wymogów nowoczesnego prowadzenia kancelarii 
adwokackiej z uwzględnieniem także faktu, że spraw 
z urzędu będzie przybywać. 

P.D.: Podsumujmy, jakie propozycje ma dziekan ORA 
w Szczecinie dla adwokatów pełniących obowiązki 
obrońców i pełnomocników z urzędu? 

W.Ł.: Właściwie to odpowiedzi na to pytanie udzieli-
łem już przy okazji odpowiedzi na poprzednie pyta-
nia i poza przypominaniem o dbałość o poziom  wy-
stąpień tak adwokatów jak i aplikantów adwokackich 
w tych sprawach, pewnie nic już dodać nie można. 
Mam natomiast oczywiście zastrzeżenia do populi-
stycznego ułatwiania absolwentom prawa dostępu do 
aplikacji adwokackiej, gdzie poziom pytań w testo-
wym egzaminie wstępnym na aplikację jest żenująco 
niski, a procent osób przyjętych w porównaniu do sta-
rających się o przyjęcie jest stanowczo za wysoki. Za 
kilka lat będzie oczywiste, iż „upychanie” absolwen-
tów prawa na aplikacjach adwokackiej i radcowskiej, 
przy jednoczesnej ścisłej etatyzacji i limitach na apli-
kację sądową i prokuratorską – to nie tylko błąd, ale 
też „mamienie” młodych ludzi, że to świetny wybór, 
chociaż w przyszłości nawet po przejściu aplikacji 
adwokackiej, w zderzeniu z rzeczywistością, przeko-
nają się, że utrzymać im poziom zawodowy przy tak 
marnych środkach i tak wielkiej konkurencji będzie 
w praktyce niemożliwy. Ta konstatacja przekracza 
jednak ramy omawianego tematu - pozostanę więc 
przy tym, iż to droga donikąd. [  ]

13

Kolejny egzamin adwokacki za nami
W dniach od 11 do 13 marca bieżącego roku odbył się kolejny egzamin adwokacki, do którego przystąpiło 
łącznie 61 osób. W grupie tej znalazło się 46 aplikantów, którzy przystąpili do egzaminu po raz pierwszy, 
trzy osoby, które nie zdały tego egzaminu w latach ubiegłych oraz 7 osób na podstawie tzw. doświadczenia 
zawodowego. 

Z aplikantów, którzy planowo przystąpili do egzaminu ocenę niedostateczną otrzymało 10 osób, z po-
wtórnie przystępujących aplikantów z lat ubiegłych 2 osoby, natomiast w pozostałej grupie siedmioosobo-
wej jedynie 2 osoby otrzymały oceny pozytywne. 

Wynik uznać należy za zadowalający i zbliżony do ubiegłorocznego, przy czym słabe przygotowanie 
wykazują osoby, które nie odbyły aplikacji adwokackiej. 

Przypomnieć należy, że w 2014 roku zdających było 61 osób, z których 31 osób powtarzało egzamin 
z roku poprzedniego. Liczba osób powołujących się na doświadczenie zawodowe była analogiczna jak 
w 2015 roku. 

Dla osób zdających i realizujących aplikację przygotowane były z końcem ubiegłego roku repetytoria. 
Taka forma przewidywana będzie również dla aplikantów, którzy przystąpią do egzaminu w 2016 roku, 
a który będzie dodatkowo obejmował zasady etyki. Po uchwale rady adwokackiej i złożeniu ślubowania 
nasze szeregi zasilą nowi adwokaci - życzymy im sukcesów zawodowych. 

Andrzej Zajda, adwokat, kierownik Szkolenia Aplikantów  
Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie 
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Wielkimi krokami zbliża się dzień wejścia w życie 
noweli do kodeksu postępowania karnego, która 
zdaniem wielu komentatorów odwróci proces karny 
w obecnym kształcie do góry nogami. Wszyscy zda-
ją sobie sprawę, iż nie będzie to delikatna zmiana, 
czysto kosmetyczna, a zmiana modyfikująca rolę 
oraz co za tym idzie obowiązki oraz prawa każdego 
uczestnika procesu karnego. Wielu zastanawia się do 
czego nowelizacja kodeksu postępowania karnego 
ma doprowadzić? Czy do zbliżenia procedury karnej 
do postępowania cywilnego? A może do amerykań-
skiego systemu prawnego? Jeszcze w ubiegłym roku, 
oglądając serial „Prawo Agaty”, zakładaliśmy się ze 
znajomymi, gdzie tym razem bohaterka serialu uda 
się w poszukiwaniu dowodów, do czego jeszcze posu-
nie się dla obrony swojego klienta, podczas gdy dzięki 
wspomnianej nowelizacji w niedalekiej przyszłości to 
wyłącznie na nas będzie spoczywał ciężar poszuki-
wania dowodów, od nas będzie zależało, czy pójdzie-
my tropem serialowej Agaty (nie naruszając przy tym 
szeregu zasad etyki zawodowej), czy też wykorzysta-
my inne możliwości, by skutecznie obronić naszego 
klienta. Już dziś widzimy kierunek zmian na rynku 
usług prawnych, choćby poprzez nowe pozycje w pra-
sie łączące zawody prawnika oraz detektywa, które 
pokazują konieczność otwarcia się na nowe potrzeby 
klientów. 

Przechodząc do meritum rozważań dotyczących 
nowelizacji kodeksu postępowania karnego, należy 
w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na to, jakie naj-
ważniejsze zmiany przewiduje nowela dla obecnych 
i przyszłych obrońców. 

We wstępie z przymrużeniem oka wspomniałyśmy 
o poważnej zmianie dotyczącej postępowania dowo-
dowego, gdzie według nowej ustawy dowody prze-
prowadzane będą przez strony po ich dopuszczeniu 
przez prezesa sądu, przewodniczącego lub sąd. Po 
zmianie tylko w wyjątkowych okolicznościach sąd 
będzie mógł dopuścić i przeprowadzić dowód z urzę-
du. Ten wyjątek wzbudza wątpliwości ustawodawcy 
jeszcze przed upływem vacatio legis nowelizacji ko-
deksu, co w konsekwencji może spowodować jego 
wykreślenie. Niniejsza zmiana jest tylko wierzchoł-
kiem góry lodowej, gdyż prowadzi ona do szeregu 
modyfikacji przepisów kodeksu postępowania kar-
nego, a choćby dotyczących postępowania apelacyj-
nego, w którym strona nie będzie miała możliwości 
powołać się na fakt nieprzeprowadzenia przed sądem 

I instancji określonego dowodu. W związku ze zwol-
nieniem sądu z obowiązku dochodzenia do prawdy 
materialnej, a tym samym zwiększeniem aktywności 
po stronie oskarżonego, koniecznym stała się zmiana 
w zakresie możliwości i przesłanek do ubiegania się 
o pomoc obrońcy z urzędu. Nowelizacja nie przewi-
duje już konieczności wykazywania przez oskarżo-
nego trudnej sytuacji życiowej, która nie pozwala na 
uiszczenie kosztów obrońcy we własnym zakresie. Po 
1 lipca 2015 r. każdy będzie mógł skutecznie doma-
gać się udzielenia pomocy prawnej z urzędu. Zatem 
z jednej strony oskarżony będzie obowiązany ponosić 
koszty związane ze skuteczną obroną, przykładowo 
koszty opinii biegłych - dotychczas pokrywane przez 
Skarb Państwa - jednak w zamian otrzymuje szerszy 
dostęp do pomocy ze strony obrońcy z urzędu. Roz-
szerzone możliwości obrony nie wynikają tylko z ww. 
argumentu, ale również z faktu, iż od 1 lipca 2015 r. 
radcowie prawni będą obrońcami w postępowaniu 
karnym. Opinie w tej kwestii są podzielone, jedni 
uważają, iż jest to naruszenie konstytucyjnych zasad, 
inni nie oceniają, lecz cierpliwie czekają aż niniejsze 
novum wejdzie w życie, a organy izb radcowskich już 
szykują się do zmian, wskazując przyszłym klientom, 
iż będą mogli korzystać z ich usług w postępowaniu 
karnym. 

Omawiając zmiany jakie wprowadza ustawodawca, 
które mają za zadanie usprawnić i przyśpieszyć postę-
powanie karne, naszym zadaniem w niniejszym arty-
kule jest próba odpowiedzi na pytania, czy programy 
szkoleń są dostosowane do nadchodzących zmian 
i czy ich zrealizowanie umożliwi odnalezienie się 
w nowych realiach procedowania oraz w jaki sposób 
nadchodzące zmiany odbierane są przez aplikantów 
radcowskich oraz aplikantów adwokackich. 

Po pierwsze wskazania wymaga, iż zarówno szkole-
nie dla aplikantów adwokackich, jak i radcowskich 
przewiduje w swym programie materialną i pro-
cesową część prawa karnego odpowiednio na I i II 
roku. Z informacji uzyskanych od aplikantów wy-
nika, iż aktualnie zajęcia z postępowania karnego 
prowadzone są dwutorowo, tj. bazują na aktualnym 
stanie prawnym z jednoczesnym zaznaczaniem nad-
chodzących zmian. Przyjęty system wydaje się być 
najbardziej właściwym i choć w wielu przypadkach 
wymaga przyswojenia podwójnej ilości materiału, to 
nie można tracić z pola widzenia, iż szereg instytucji 
procesowych pozostanie niezmiennych, a jednocześ-
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Nowe znaczy lepsze?
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nie żadna z nowych, czy zmodyfikowanych instytucji 
nie może stanowić terra incognicta dla profesjonal-
nych uczestników postępowania. Co więcej – jako że 
zgodnie z regułami intertemporalnymi o tym, czy za-
stosowanie w danej sprawie znajdzie nowa, czy stara 
procedura, decydować będzie data wniesienia aktu 
oskarżenia do sądu, to w praktyce przez nawet kilka 
następnych lat wymagane będzie pełne zorientowanie 
w obu stanach prawnych. Wobec powyższego przyjąć 
należy, iż w teorii brak jest znaczących różnic w za-
kresie szkoleniowym pomiędzy aplikacją radcowską 
a adwokacką. Nieukrywana przez samych aplikantów 
pozostaje natomiast dysproporcja w zakresie ich prak-
tycznego przygotowania do zastępowania adwokata 
i radcy prawnego przed sądami i organami w postępo-
waniu karnym. I tak, w pierwszym rzędzie wskazać 
należy, iż przez pierwszych sześć miesięcy aplikacji 
adwokackiej aplikanci mają obowiązek zrealizo-
wania zajęć praktycznych w sądach i prokuraturze 
w wymiarze: czterech tygodni w wydziale karnym 
sądu rejonowego, dwóch tygodni w wydziale kar-
nym odwoławczym, dwóch dni w wydziale karnym 
sądu okręgowego i czterech tygodni w prokuraturze. 
Natomiast aplikanci radcowscy w pierwszym roku 
szkolenia odbywają praktyki w wymiarze: dwóch dni 
w wydziale karnym sądu rejonowego, dwóch dni w 
wydziale karnym odwoławczym, jednego dnia w wy-
dziale karnym sądu okręgowego, dwóch dni w proku-
raturze. Aplikanci radcowscy mają zatem mniejsze 
możliwości poznania procedury karnej w praktyce. 
Dodatkowo niejako naturalnym dla aplikantów adwo-
kackich jest ich oswojenie z postępowaniem karnym 
na skutek indywidualnej pracy z patronem. Dla apli-
kantów radcowskich możliwość pełnienia czynności 
obrończych stanowi novum, bo – jak sami przyznają – 
dotąd ich patroni nie angażowali się w postępowania 
karne, czy karno – skarbowe, a zatem nie mieli oni 
możliwości poznania zasad funkcjonowania w proce-
sie karnym. Na pytanie o to, czy aplikanci radcowscy 
wyrażają chęć pełnienia funkcji obrońcy w zastęp-
stwie patrona, znaczna część respondentów wskaza-
ła, że aplikacja radcowska była ich wyborem głównie 
ze względu na to, że nie chcieli mieć do czynienia z 
prawem karnym w praktyce zawodowej, a zatem nie 
widzą konieczności zmiany takiego stanu rzeczy. 
Dostrzec należy, iż dotąd radcowie prawni – a w ślad 
za nimi aplikanci radcowscy - nie praktykowali moż-
liwości odwiedzenia podejrzanego w areszcie, czy 
obecności przy pierwszym przesłuchaniu w sprawie, 
a zatem dla większości obca jest podstawowa aktyw-

ność adwokata w postępowaniu przygotowawczym. 
W opozycji do powyższego jeden z aplikantów rad-
cowskich stwierdził natomiast, że nie widzi nic złego 
w tym, że radcowie prawni będą mogli występować 
w roli obrońcy w procesie, gdyż daje im to możliwość 
- nie obowiązek – takiego udziału w postępowaniu. 
Nie można również pomijać, że długo niezmieniony 
w opinii publicznej pozostanie nieformalny podział, 
zgodnie z którym to adwokat jest właściwy do pełnie-
nia czynności obrończych, co z kolei samoistnie wy-
dłuży czas do przyswojenia zmian. W ogólności apli-
kanci radcowscy stwierdzają, iż nowelizacja kodeksu 
postępowania karnego jest dla nich pozytywna, zbli-
ża postępowanie karne do znanego im postępowania 
cywilnego, co w konsekwencji ułatwi im nawet nie 
tyle obronę oskarżonego, ale choćby reprezentowanie 
oskarżyciela posiłkowego. Z kolei w ocenie jednej z 
aplikantek adwokackich bycie obrońcą w procesie 
karnym to główne zadanie adwokata, które dotąd od-
różniało samorząd adwokacki od radcowskiego. Co 
więcej, większość osób determinowała wybór ścieżki 
kariery właśnie od możliwości udziału w postępowa-
niu karnym. W zakresie rozszerzania zasady kontra-
dyktoryjności inna aplikantka uznała to za zmianę 
pozytywną, jednak pozostaje jeszcze wiele aspektów, 
które należałoby poprawić, m.in. organizację urzę-
du prokuratorskiego, który w chwili obecnej nie jest 
przystosowany do odgrywania roli równorzędnego 
przeciwnika w stosunku do obrony. Aplikantka ad-
wokacka I roku uznała natomiast, iż umożliwienie 
radcom prawnym udziału w postępowaniu w charak-
terze obrońcy będzie i tak iluzorycznym, gdyż tylko 
niewielki procent kancelarii radcowskich podejmie 
się obrony w procesie karnym, z uwagi na niewielkie 
doświadczenie w tym zakresie. 

Przyzwyczajenie kilku pokoleń prawników do in-
kwizycyjnego modelu procesu karnego powoduje, że 
wprowadzone zmiany budzą szereg wątpliwości. Na 
podstawie rozmów z naszymi koleżankami i kolega-
mi, dochodzimy do wniosku, iż zarówno aplikanci 
adwokaccy, a także aplikanci radcowscy podchodzą 
do nowelizacji kodeksu postępowania karnego po-
zytywnie, aczkolwiek z obawą, która bezpośrednio 
wynika z wprowadzenia tak daleko idących zmian do 
kodeksu jedną ustawą. Nie pozostaje nam nic innego 
jak oczekiwanie na wejście w życie ustawy, a w dal-
szej kolejności na efektywne wejście w życie zmian, 
gdyż - wbrew założeniom ustawodawcy - nie będzie to 
zapewne tożsamy termin. [  ]

|  Agata Urbanowska,  
aplikantka adwokacka

|  Dagmara Stech,  
aplikantka adwokacka
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Wprowadzone zmiany w systemie ochrony praw 
konsumenta w transakcjach z przedsiębiorcami były 
potrzebne i należy je w zasadzie ocenić pozytywnie. 
W znacznej części nowe i znowelizowane przepisy 
wprowadzają słuszne rozwiązania. Z aprobatą należy 
się odnieść do następujących regulacji (blaski ustawy):
1.     Właściwe zdefiniowanie pojęcia konsumenta  

(art. 221 k.c.).
2.     Ujęcie w jednym akcie definicji wszystkich pojęć  

używanych w ustawie.
3.     Wprowadzenie obowiązków przedkontraktowych,  

tzw. informacji konsumenckiej dotyczącej:
a/     informacji na temat sprzedawcy  

i głównych cech transakcji,
b/     sposobu i terminu spełnienia świadczenia,
c/     uzyskania zgody na dodatkowe płatności,
d/     zakazu doliczania opłat za rodzaj płatności,
e/     obowiązku niezwłocznego wydania rzeczy,
f/     prawa odstąpienia od umowy sprzedaży  

w terminie 14 dni.
4.     Rozbudowana regulacja zawierania  

umów przez Internet.
5.     Jednolite pojęcie rękojmi i gwarancji przy sprzedaży  

dla całego obrotu (powszechnego  
i gospodarczego) w kodeksie cywilnym, a nie,  
jak dotychczas, w ustawie szczególnej.

6.     Plusem jest zniesienie dualizmu reżimów  
odpowiedzialności sprzedawcy względem  
kupującego i przyjęcie rękojmi za wady fizyczne 
i prawne rzeczy sprzedanej jako jednej podstawy 
roszczeń nabywców, co osiągnięto poprzez  
słuszne uchylenie ustawy o sprzedaży  
konsumenckiej.

7.     Przyznanie konsumentom prawa wyboru  
świadczenia z tytułu rękojmi.

8.     Wydłużenie terminów prekluzyjnych rękojmi za 
wady fizyczne rzeczy ruchomych do 2 lat, rzeczy 
ruchomych używanych sprzedawanych  
konsumentom do 1 roku - od wydania rzeczy  
i do 5 lat w przypadku nieruchomości. 

9.     Wydłużenie terminu gwarancji do 2 lat od wydania 
rzeczy, jeżeli inny nie został zastrzeżony. 

10.   Dodanie art. 5761 - 576 4 k.c. - regulujących  
roszczenie regresowe sprzedawcy finalnego  
do poprzednich sprzedawców, co jest  
prawotwórczą rolą orzecznictwa (zob. m.in.  
wyrok SN z 15.01.1996r., III CKN 29/96, OSP 1997,  
nr 7-8, poz. 144).

Cienie ustawy:
1.     Brak uregulowania sankcji za niedopełnienie  

obowiązków przedkontraktowych (poza dodaniem  
do kodeksu wykroczeń art.139b o karze grzywny,  
mimo że obowiązek taki wynikał wprost z art.24  
ust.1 Dyrektywy 2011/83UE. Chodzi o brak podobnej  
regulacji o zadośćuczynienie za nieudzielenie 
informacji, jak przy ochronie praw pacjenta.

2.     zczątkowa regulacja umów o dostarczanie  
treści cyfrowych.

3.     Nieprecyzyjne wyłączenie z zakresu stosowania  
ustawy umów o usługi zdrowotne.

4.     Budzi kontrowersje art. 560 k.c. przez nadanie  
uprawnieniu do obniżenia ceny charakteru  
rawa kształtującego, zamiast dotychczasowego  
charakteru roszczenia. 

Dr Helena Ciepła,  
sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku 

W połowie marca 2015 r. Szczecińska Izba Adwokacka zorganizowała szkolenie z zakresu  
prawa cywilnego, dotyczące nowej ustawy o prawach konsumentach i wprowadzonych  
razem z nią zmian do kodeksu cywilnego. In Gremio poprosiło wykładowczynię – panią  
dr Helenę Ciepłą, sędzię Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, o skomentowanie nowych  
regulacji prawnych.

/red. In Gremio/ 

Blaski i cienie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach  
konsumenta i zmianie przepisów kodeksu cywilnego  
w zakresie rękojmi i gwarancji przy sprzedaży - obowiązującej  
od dnia 25 grudnia 2014 r. (Dz.U. 2014, poz.827)

Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2015
W dniu 19 marca 2015r. w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas któ-
rej 18 radców prawnych i aplikantów, którzy wyróżniają się świadczeniem 
pomocy prawnej pro bono, otrzymali ze strony Prezesa Krajowej Rady Rad-
ców Prawnych statuetkę „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Podczas już 
ósmej gali, ze strony OIRP Szczecin wyróżniona została tym wyróżnieniem 
radca prawny Róża Kłys. Pani Mecenas udziela bezpłatnych porad prawnych 
dla osób potrzebujących. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Policach w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkań-
ców gminy Police, a od 2009 r. udziela również pomocy prawnej pro bono 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach dla osób potrzebujących. Ponadto 
angażuje się w wiele akcji na rzecz społeczności lokalnej oraz stowarzyszeń 
jak np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie prowadzi wykłady z prawa. 
Gratulujemy!
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Słów kilka o działalności pro bono
Zmobilizowana przez panią dziekan Rady Okręgo-
wej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, włączam 
się w nurt napisania słów kilku na temat działalności 
pro bono, prowadzonej przez szczeciński samorząd 
radcowski (uchwała Rady Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2013 r. 
o powołaniu zespołu ds. pro bono, ustaleniu wytycz-
nych dotyczących nawiązania współpracy w zakre-
sie świadczenia pomocy prawnej pro bono).

Rozpoczęcie działalności pro bono zapoczątkowało 
podpisanie z Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Ka-
mieńskiej porozumienia regulującego zasady nie-
odpłatnego wsparcia prawnego dla osób najbardziej 
potrzebujących. Dyżury radców prawnych i apli-
kantów radcowskich odbywają się w Przychodni 
Psychologicznej znajdującej się w Seminarium Du-
chownym przy ul. Pawła VI w Szczecinie, w każdy 
pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca, w godz. 
16.00 - 18.00. W ramach opisywanej działalności 
najbardziej interesujące zagadnienia prawne stały 
się również przedmiotem wykładu pani mec. Karoli-
ny Jankowskiej oraz wspomagających ją aplikantów 
naszej izby. Spotkanie odbyło się w Domu Samotnej 
Matki w Płoni i cieszyło się dużym zainteresowa-
niem zamieszkujących w nim kobiet, głównie z uwa-
gi na to, że zwróciło uwagę na możliwość zapobiega-
nia problemom oraz na sposoby ich rozwiązywania.

Pomoc prawna pro bono jest adresowana przede 
wszystkim dla podopiecznych Caritas, ale także 
i innych osób zwracających się o udzielenie porady 
prawnej, a nie posiadających środków finansowych 
na skorzystanie z profesjonalnej obsługi. Pomoc tę 
w ramach zawartego porozumienia świadczą nie-
odpłatnie aplikanci radcowscy, który udzielają po-
trzebującym konsultacji i wsparcia prawnego pod 
czujnym okiem radców prawnych - seniorów zrze-
szonych w działającym przy izbie Klubie Seniora. 

Pisząc te słowa mam świadomość, że taka działal-
ność jest prowadzona formalnie i mniej formalnie, 
w różnym zakresie i wymiarze. Zamysłem rozszerze-
nia tej formy działalności samorządu radcowskiego 
było włączenie do niej naszych młodszych koleża-
nek i kolegów – aplikantów radcowskich. Udzielanie 
porad prawnych i konsultowanie problemów stano-
wi formę pogłębiania wiedzy uzyskanej w toku stu-
diów i sprzyja nabywaniu cennego doświadczenia 
zawodowego. To też próba obudzenia talentów i zdol-
ności oraz innych wartości drzemiących w młodych 

ludziach. To sposób na otworzenie się i spojrzenie na 
drugiego człowieka. Warto wcielać w życie często 
słyszane stwierdzenie „człowiek jest tyle wart, ile z 
siebie daje drugiemu człowiekowi”. Warto - nie dla 
poklasku, rozgłosu czy zarobku.

Oczywistym jest, iż część młodszej społeczności 
poznaje arkana przyszłego zawodu głównie poprzez 
współpracę z doświadczonymi prawnikami, a apli-
kacja ma służyć pogłębianiu zdobytej na studiach 
wiedzy. Na starcie drogi zawodowej trudno jest po-
godzić pracę i naukę z obowiązkami rodzinnymi. 
Trudno jest też znaleźć czas na działalność pro bono.

Dla aplikanta, który dotychczas nie miał bezpośred-
niego kontaktu z klientem, trema i odpowiedzialność 
przy udzielaniu porad to duży stres. Z tego względu 
łatwiej więc zacząć od przypadków prostszych, prob-
lemów doraźnych, a co najważniejsze świadczyć po-
moc pod opieką doświadczonego radcy prawnego, 
który w każdej chwili gotowy jest wspomóc czy do-
radzić. 

Poświęcenie czasu drugiemu człowiekowi i udziele-
nie mu rzeczywistego wsparcia w rozwiązaniu tra-
piących go problemów życiowych to nie tylko przy-
jemność, ale też satysfakcja. To poczucie, że warto 
dzielić się swą wiedzą, umiejętnościami, bo w tym 
zawodzie to właśnie pomoc innym niesie spełnienie. 
Niejednemu bowiem wystarczy jednorazowe spotka-
nie z profesjonalistą, by ukierunkować go na właści-
wy sposób pozbycia się problemu. To tak niewiele, 
a zarazem tak dużo. 

Beneficjenci pomocy prawnej pro bono to w przewa-
żającej większości ludzie w stanie kryzysu emocjo-
nalnego, nie potrafiący sformułować najprostszego 
pytania, zebrać myśli, nieumiejący nazwać swojego 
problemu. To ludzie, których los postawił w niezwy-
kle trudnych sytuacjach, co doprowadziło do cał-
kowitej bezradności oraz braku wiary w możliwość 
zmiany swojego życia. Każdy człowiek kryje inny 
problem. 

Wrażliwość na drugiego człowieka nie tylko wzboga-
ca i uszlachetnia, ale daje możliwość włączenia się w 
nurt ludzi dobrej woli do robienia rzeczy na co dzień 
i to niekoniecznie niezwykłych.

Konkludując: im więcej dajemy, tym więcej otrzymu-
jemy. [  ]

|  Franciszka Pisarska, radca prawny, członek Kapituły Funduszu Seniora przy Krajowej  
Radzie Radców Prawnych, laureat nagrody Kryształowego Serca  Radcy Prawnego. 
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Swoje prace określam  
jako „malowanie według” -
z sędzią Sądu Okręgowego w Szczecinie  
Małgorzatą Jankowską, autorką obrazów  
wystawionych w Galerii „Pod Żabotem”  
rozmawia Piotr Dobrołowicz
 
Piotr Dobrołowicz, In Gremio: Niektórzy określają pani 
prace jako kopie mistrzów malarstwa. Czy również pani 
w ten sposób nazywa swoje obrazy?

Małgorzata Jankowska: Postrzegam to inaczej. Kopia 
jest wiernym odzwierciedleniem oryginału, próbą ukazania 
wszystkich szczegółów całej kompozycji, jej kolorystyki. Ja 
swoje prace określam jako „malowanie według”, czyli na 
podstawie oryginału, ale bez ambicji, by dokładnie go od-
wzorować. Oglądający moje obrazy, owszem, natychmiast 
identyfikują je z historycznym oryginałem, ale po przyjrze-
niu się można dostrzec moją swobodną interpretację wielu 
szczegółów. To mój wkład własny. 

P.D.: Jakie powstała idea, żeby malować?
M.J.: Urodziła się ona z miłości do obrazów i z niemo-

cy posiadania ich. Głównie z niemocy finansowej, bo czasy 
były zupełnie odległe. Dzisiaj oczywiście również nie było-
by mnie stać na zakup dzieł Alfreda Wierusz-Kowalskiego, 
którego obrazy na aukcjach osiągają niesamowite kwoty, 
nie mówiąc o Kossakach, Podkowińskim, Chełmońskim czy 
Turnerze. Potrzeby pozostały więc aktualne. Moje malarskie 
początki to przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-
tych. Pierwszy obraz nie był wcale próbą odtworzenia ory-
ginału, to był egzotyczny, meksykański pejzaż. Dzisiaj jest 
on ukryty pod „Rybakami Brodzącymi”, został zamalowany. 

P.D.: Dlaczego „malowanie według”, a nie własne kom-
pozycje?

W dniu 20 marca 2015 r. o godz. 18.00 kustosz Ga-
lerii „Pod Żabotem” adwokat Jerzy Piosicki uroczy-
ście otworzył wystawę obrazów namalowanych 
przez sędzię Sądu Okręgowego w Szczecinie panią 
Małgorzatę Jankowską. W piątkowy wieczór w sie-
dzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej zebrało się 
liczne grono admiratorów sztuki sędzi artystki. 
Obecni byli przedstawiciele niemal wszystkich za-
wodów prawniczych – adwokaci, sędziowie, proku-
ratorzy i radcowie prawni.  

Pani Małgorzata Jankowska w swojej twórczości 
czerpie inspiracje z obrazów starych mistrzów. Jest 
to, jak sama ujmuje, „malowanie według”. Wśród 
dwunastu obrazów udostępnionych gościom galerii 
delektować się można płótnami żywo przypomina-
jącymi dzieła Jerzego Kossaka, Władysława Podko-
wińskiego, Leona Wyczółkowskiego czy Josepha 
Williama Turnera. Jeden z zaprezentowanych obra-
zów stanowi autorską koncepcję sędzi. Zapraszamy 
do Galerii „Pod Żabotem” na wystawę wyjątkowej 
twórczości pani Małgorzaty Jankowskiej. 

/red. In Gremio/
Zdjęcia z wystawy: Weronika Łyczywek

Malowane 
Pędzlem
i Czasem

obrazy sędzi Małgorzaty Jankowskiej  
w adwokackiej Galerii „Pod Żabotem”
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 M.J.: Wzięło się to chyba stąd, że bardzo podobały 
mi się konkretne obrazy. Chciałam po prostu mieć coś 
takiego w swoim zasięgu. Czasem zdarza się, że gdy 
zobaczę pewien obraz, jego fragment, to potem chodzi 
on za mną miesiącami. Trudno mi wtedy wyzwolić się 
spod jego uroku. I tak to prowadzi do malowania. Nato-
miast powiedzieć muszę szczerze, że ja się malarką nie 
czuję, nie uważam, żebym miała jakiś talent. Jedynie 
pewną umiejętność, ale nic nadzwyczajnego. 

P.D.: Malowanie dla pani to tylko hobby, sporadycz-
na odskocznia od codziennych obowiązków, czy może 
już coś więcej?

M.J.: To jest i hobby i oderwanie się od tego, co na 
co dzień robię. Ale to także realizowanie potrzeby by-
cia samą. Lubię te chwile samotności, tylko z pędzlem 
i płótnem, urzekającej aury towarzyszącej malowaniu. 
Jestem w pokoju sama, gra muzyka, a noc jest długa. 
Często maluję nocą, z lampką czerwonego wina przy 
boku. 

P.D.: Jedna lampka wina chyba nie wystarczy na 
całą noc?

M.J.: Mnie wystarczy, choć słyszałam od innych 
malarzy, że dobrze się maluje po 3-4 piwach, czego nie 
praktykuję. Wino w małych ilościach dodaje trochę lek-
kości, swobody. 

P.D.: W pani malarstwie przewija się Jerzy Kossak. 
Malarstwo realistyczne, patriotyczne, bardzo konkret-
ne. Co panią w nim urzekło?

M.J.: Jestem z epoki, gdzie patriotyzm w szkole był 
silnie wpajany. Nie przepadam za nachalnym epatowa-
niem patriotyzmem, dlatego może ten delikatny, ulotny 
stosunek Kossaków do ojczyzny mi odpowiada. Obrazy 
Kossaków są świetne, czuje się, że obcujemy z wybit-
nymi dziełami,  a jednocześnie widać w nich historię 
Polski, choć nie jest ona podana w oczywisty sposób. 

P.D.: Obrazy Kossaka i polski realizm to pani ma-
larskie początki. 

M.J.: Jeśli już w ten sposób będziemy na to patrzeć, 
to trzeba pamiętać, kiedy zaczynałam malować. Koniec 
PRL-u to początki mojej praktycznej edukacji malar-
skiej. Najbardziej dostępne było wtedy malarstwo pol-
skie. Kossak to legenda, a ja przecież żadnych podstaw 
teoretycznych nie miałam. Nie było takiego dostępu 
do malarstwa jak dzisiaj. Teraz otwieram komputer 
i wszystko mam. Wtedy był to więc naturalny wybór. 

P.D.: Widoczna jest także pani fascynacja Turne-
rem, szczególnie jego obrazami z późniejszego okresu, 
zapowiadającego impresjonizm. Skąd to zaintereso-
wanie? 

M.J.: Wynika to z tego, że właśnie impresjonizm 
uwielbiam. Faktem jest, że lubię malarstwo także z in-
nych okresów. Ani na polskim realizmie ani na impre-
sjonizmie nie kończą się bynajmniej moje zaintere-
sowania. Impresjoniści urzekali mnie jako formacja, 
fascynowali swoim sposobem życia. Dużo czytam o ma-
larzach. A życie wspomnianego Williama Turnera było 
wyjątkowe. Był bardzo ekscentryczny. Proszę sobie wy-
obrazić, że królowa angielska odmówiła mu przyznania 
tytułu szlacheckiego, uznając go za szaleńca, bo tylko 
taka osoba według niej mogła namalować takie obrazy.

P.D.: Urzekająca jest w pani obrazach dbałość  
o detale. 

M.J.: Bo ja jestem wyjątkowo upierdliwa, jeśli cho-
dzi o szczegóły. Skłonność do perfekcji to cecha mojego 
charakteru, jakkolwiek w życiu osobistym potrafi być 
uciążliwa, szczególnie dla osób mi najbliższych.

P.D.: Gdy mówię o detalach, to myślę od razu o pani 
„Rybakach brodzących” według Leona Wyczółkowskiego. 

M.J.: Cieszę się bardzo, że tak pan ten obraz odbie-
ra, ponieważ dla mnie stanowi on kwintesencję moich  
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Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 marca 2013 r., 
sygnatura akt III CZP 1/13, stwierdził, że „umorzenie 
postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela po-
woduje uchylenie wydanego w jego toku postanowienia 
o przyznaniu wierzycielowi od dłużnika kosztów zastęp-
stwa prawnego (art. 826 k.p.c.). Komornik nie jest upraw-
niony do badania zasadności złożonego przez wierzycie-
la tytułu, o którym mowa w art. 7701 k.p.c.”. Należy bliżej 
przyjrzeć się stanowi faktycznemu sprawy, na kanwie 
której powstało zagadnienie prawne przedstawione Są-
dowi Najwyższemu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie.

Zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okrę-
gowy w Szczecinie1 dotyczy prawidłowości stosowanej 
przez komorników praktyki wydawania bezpośrednio 
po wszczęciu postępowania egzekucyjnego postanowień 
o przyznaniu wierzycielowi kosztów zastępstwa w tym 
postępowaniu i mocy wiążącej takiego prawomocnego 
postanowienia wtedy, gdy postępowanie egzekucyjne zo-
stanie umorzone na wniosek wierzyciela2. Sąd Okręgowy 
powziął wątpliwość, czy stanowi ono tytuł wykonawczy 
uprawniający do wszczęcia odrębnego postępowania eg-
zekucyjnego, czy też podlega uchyleniu stosownie do art. 
826 k.p.c. Pierwsza ewentualność umożliwia, jego zda-
niem, mnożenie postępowań mających na celu egzekucję 
tego samego długu, prowadzące do multiplikowania kosz-
tów zastępstwa, gdy wierzyciel korzysta z profesjonalne-
go zastępstwa.

W rozpoznawanej sprawie wierzyciel złożył wniosek 
o przeprowadzenie egzekucji. Komornik jednocześnie 
z postanowieniem o wszczęciu egzekucji wydał postano-
wienie z dnia 5 grudnia 2011 r. o przyznaniu wierzycielo-
wi od dłużnika kosztów zastępstwa prawnego w kwocie 
90 zł. Zorientowawszy się, że nastąpił zbieg egzekucji 
sądowych, wierzyciel wniósł o umorzenie postępowania. 
W postanowieniu o umorzeniu postępowania egzekucyj-
nego na podstawie art. 825 pkt 1 k.p.c. komornik zamieś-
cił także wydane na podstawie art. 770 k.p.c. postanowie-
nie o ustaleniu kosztów egzekucji w postaci wydatków 
pokrytych przez wierzyciela, obciążających dłużnika, nie 
orzekł w nim natomiast o kosztach zastępstwa prawnego.

Następnie wierzyciel wystosował nowy wniosek egze-
kucyjny do komornika prowadzącego wcześniej wszczę-
tą egzekucję skierowaną do wynagrodzenia dłużnika. We 
wniosku zawarł żądanie przyznania kolejnych kosztów 
zastępstwa, a po ich przyznaniu rozszerzył wniosek eg-
zekucyjny o koszty poprzedniego postępowania egze-

1 postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 
15 listopada 2012 r., sygn. akt II Cz 1557/12
2 art. 825 pkt 1 k.p.c.

malarskich ambicji i potrzeb, a do tej pory od wielu 
osób, z którymi rozmawiałam na temat wystawy, nic o 
nim nie usłyszałam. Jest on moim zdaniem najlepiej wy-
konany technicznie. Malowany był bez pośpiechu. Ma 
swoją historię. Kiedyś ledwie uszedł z pożaru w sądzie 
na Kaszubskiej, gdzie przez wiele lat wisiał w moim po-
koju. To na pewno obraz mi najbliższy.

P.D.: Ile obrazów pani namalowała?
M.J.: Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że około trzy-

dzieści.  
P.D.: Który był najtrudniejszy? 
M.J.: Obraz Turnera „Jacht przybijający do brze-

gu”. Przymierzałam się do niego jak do jeża.  To było 
rzeczywiście spore wyzwanie. Przemalowywałam go, 
poprawiałam. Największą trudnością było oddanie nie-
widocznych na pierwszy rzut oka szczegółów ujętych 
w części obrazu obejmującej morze. 

P.D.: Wśród obrazów, które pani wystawiła, jest też 
jeden stanowiący pani autorską koncepcję. „Samot-
ność miasta” wyraża samotność człowieka, który choć 
w bloku, to jednak żyje sam, obok innych ludzi?  

M.J.: Troszeczkę tak jest. Mam taką skłonność pa-
trzenia na mnóstwo rzeczy z odległej perspektywy, 
z poziomu nieba. Jest w tym obrazie jednak dużo reali-
zmu. Miasto tak wygląda, gdy w nocy leci się nad nim 
samolotem, gdy widzimy je z lotu ptaka, a także nawet 
z bardzo dużej odległości w perspektywie poziomej, gdy 
jedziemy choćby autobusem, a dzieli nas ciągle od nie-
go bezmiar ciemności. Ta ciemność eliminuje kontekst 
miasta widziany w świetle dziennym i wtedy widoczne 
staje się swoiste osamotnienie miasta we Wszechświe-
cie. Często z oddali miasto wygląda na uśpione, tylko 
światła potwierdzają jego życie. Tak w ogóle fascynuje 
mnie Wszechświat, czuję się jego malutką cząstką. Ta 
perspektywa narzuca samotność. Staram się ją oddać 
kolorami. 

P.D.: Kiedy zobaczymy kolejny pani obraz? 
M.J.: Mam kilka pomysłów. Może będzie to obraz 

przedstawiający szkwał – ale wykorzystać chcę tym 
razem jako punkt odniesienia fotografię, nie obraz. 
Może będzie to mgła nad Londynem – mam niezwykłą 
fotografię tego miasta we mgle. Jest jeszcze fotografia 
z mleczarzem pakistańskim, który jedzie na rowerze, 
a światło słoneczne oświetla tylko niektóre jego części. 
Czekam teraz na właściwy moment, wybór dokona się 
sam. [  ]
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kucyjnego, przedkładając postanowienie o przyznaniu 
kosztów zastępstwa z dnia 5 grudnia 2011 r. i postanowie-
nie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego oraz ob-
ciążeniu dłużnika kosztami postępowania w poprzedniej 
sprawie, zaopatrzone w postanowienie o stwierdzeniu 
prawomocności. 

Komornik oddalił wniosek wierzyciela o egzekucję 
kosztów zastępstwa radcowskiego wynikających z posta-
nowienia z dnia 5 grudnia 2011 r. i zwrócił wierzycielowi 
to postanowienie, uznając, że egzekucja tych kosztów 
powinna być prowadzona odrębnie3. Skarga wierzycie-
la na czynności komornika została oddalona przez Sąd 
Rejonowy4, który uznał, że postanowienie komornika o 
przyznaniu kosztów zastępstwa prawnego wydane przed 
zakończeniem postępowania nie stanowi podlegającego 
wykonaniu tytułu egzekucyjnego w rozumieniu art. 7701 
k.p.c., gdyż taki charakter ma jedynie postanowienie wy-
dane po zakończeniu postępowania na podstawie art. 
770 k.p.c.

Kwestionując rozstrzygnięcie sądu ad quo wierzy-
ciel wskazał, iż możliwym, a nawet koniecznym dla 
ściągnięcia kosztów jest ich ustalenie w orzeczeniu 
wcześniejszym, tak by zostały one przekazane wierzy-
cielowi z pierwszeństwem przed odsetkami i należnoś-
cią główną. Wierzyciel, powołując się na art. 770 zd. 2 
k.p.c. i art. 49 ust. 1a ustawy o komornikach sądowych 
i egzekucji wskazał, że opłata egzekucyjna jest ściągana 
w toku całego postępowania, zaś środki przekazywane 
wierzycielowi, pozostałe po potrąceniu kosztów egzeku-
cji, zgodnie z normą wynikającą z przepisu art. 1026 § 2 
k.p.c. i art. 1025 § 1 pkt 1 k.p.c., winny być zaliczane na 
poczet kosztów postępowania egzekucyjnego. Z powyż-
szego wierzyciel wywodzi, iż nie byłoby prawidłowym, 
gdyby pobierane od dłużnika należności przekazywane 
były na poczet nieistniejących w obrocie tytułów wyko-
nawczych. W ocenie skarżącego, taka intencja wynika 
również z przepisu art. 7701 k.p.c., który w połączeniu 
z przepisem art. 770 k.p.c. ma za zadanie usprawnić to-
czące się postępowanie egzekucyjne po to, by ściągane 
od dłużnika na poczet kosztów egzekucyjnych należności 
były już prawomocnie ustalone. Według wierzyciela za 
takim poglądem przemawia również uchwała Sądu Naj-
wyższego z dnia 4 sierpnia 2008 r., III CZP 48/06, wedle 
której ustalone (co zostało przez skarżącego podkreślone) 
koszty egzekucji poniesione przez wierzyciela zaspokaja-
ne są w podziale sumy uzyskanej w egzekucji w kategorii 

3 postanowienie komornika z dnia 9.05.2012 r.
4 postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin Prawo-
brzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 9.05.2012r.

I, a zatem elementem koniecznym i niezbędnym jest usta-
lenie tych kosztów. Przeciw stosowaniu w postępowaniu 
egzekucyjnym zasady ustalenia kosztów postępowania 
w postanowieniu kończącym postępowanie w sprawie, 
wierzyciel wskazał, iż art. 13 § 2 k.p.c. nie znajdzie za-
stosowania, albowiem w postępowaniu rozpoznawczym 
nie dochodzi do zaspokojenia strony, jak ma to miejsce 
w postępowaniu egzekucyjnym. Nie zgodził się również 
wierzyciel z zastosowaniem do postanowień o kosztach 
zastępstwa prawnego w egzekucji art. 826 k.p.c., powołu-
jąc się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 15 paździer-
nika 2004r., sygn. akt II CK 90/04. 

Sąd Okręgowy w Szczecinie, do którego wierzyciel 
wniósł zażalenie, powziął wątpliwości, które w formie 
zagadnienia prawnego przedstawił Sądowi Najwyższe-
mu. Wyjaśnił, że w jego ocenie wysokość kosztów egze-
kucji, obejmujących także koszty zastępstwa prawnego 
wierzyciela, może zostać w zasadzie ustalona dopiero 
po zakończeniu postępowania egzekucyjnego, w wyniku 
odpowiedniego zastosowania art. 108 § 1 w związku z 
art. 13 § 2 k.p.c.5 Wydawanie postanowienia o obciążeniu 
dłużnika kosztami zastępstwa prawnego wierzyciela na 
wstępnym etapie postępowania egzekucyjnego uznał za 
praktykę błędną i wywołującą wiele wątpliwości. 

Udzielając odpowiedzi na postawione pytanie Sąd 
Najwyższy wyjaśnił, że koszty wynagrodzenia pełnomoc-
nika lub należności strony działającej bez pełnomocnika 
stanowią, obok opłaty egzekucyjnej i zaliczek na pokry-
cie wydatków6, jeden ze składników kosztów postępowa-
nia egzekucyjnego, do których odnosi się art. 770 k.p.c. 
Przepis ten ustanawia podstawowe zasady ponoszenia 
kosztów w postępowaniu egzekucyjnym – zasadę odpo-
wiedzialności dłużnika za koszty postępowania, zasadę 
zwrotu wierzycielowi kosztów niezbędnych do celowe-
go przeprowadzenia egzekucji oraz zasadę unifikacji 
kosztów, polegającą na ściągnięciu kosztów wraz z eg-
zekwowanym roszczeniem. Zasady ponoszenia kosztów 
egzekucyjnych przez uczestników postępowania egze-
kucyjnego precyzują przepisy rozdziałów 6. i 7. ustawy 
o komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z art. 770 

5 Sąd Okręgowy w Szczecinie zaakceptował stosowa-
nie w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 
13 § 2 k.p.c. zasady koncentracji i unifikacji kosztów, 
z uwzględnieniem pewnych odstępstw wynikających 
z zakończenia poszczególnych sposobów czy etapów 
egzekucji (uchwała SN z 20.10.2011r., III CZP 71/10, 
wyrok SN z 10.3.2011r., V CSK 300/10)
6 art. 39 і 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komor-
nikach sądowych i egzekucji

| Joanna Stempień, asesor komorniczy w Izbie Komorniczej w Szczecinie

Koszty zastępstwa  
prawnego w egzekucji
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k.p.c., koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia 
egzekucji ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. 
Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeśli do 
niego należy przeprowadzenie egzekucji. Postanowienie 
komornika podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się 
bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalno-
ści. Zróżnicowanie terminologiczne nie jest przypadko-
we. W uchwale z dnia z dnia 13 lipca 2011r., sygn. akt III 
CZP 37/11, Sąd Najwyższy wyjaśnił, że koszty egzekucji 
wskazane przez komornika w zawiadomieniu o wszczę-
ciu egzekucji podlegają ściągnięciu wraz z dochodzonym 
roszczeniem. Ściągnięcie jest czynnością faktyczną, nie-
wymagającą wydania odrębnego postanowienia przez 
komornika, której zakres wyznaczony jest w przepisach 
oznaczających wysokość opłat egzekucyjnych, zaliczek 
i opłat za czynności profesjonalnych pełnomocników. 
Przepisy konkretyzują wypadki, w których konieczne 
jest wydanie postanowienia wzywającego wierzyciela 
lub dłużnika do uiszczenia określonych kosztów egze-
kucyjnych. Postanowienie to, po uprawomocnieniu się, 
podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywa-
nia w klauzulę wykonalności. W innych wypadkach do 
ściągnięcia opłat egzekucyjnych postanowienie komorni-
ka nie jest niezbędne. Ostateczne rozliczenie kosztu egze-
kucji następuje w postanowieniu przewidzianym w art. 
770 k.p.c., w końcowej fazie egzekucji, gdy możliwe jest 
całościowe rozliczenie, w tym ocena nakładu pracy peł-
nomocnika, którego koszty wchodzą w skład kosztu eg-
zekucji. Na tym etapie dopiero jest możliwe prawidłowe 
oznaczenie stawki wynagrodzenia, wiadomo bowiem, 
jaki sposób egzekucji został skutecznie wdrożony i jakich 
nakładów pracy pełnomocnika wymagało postępowanie. 
W ocenie Sądu Najwyższego trafnie więc Sąd Okręgo-
wy wskazał na nieprawidłowość praktyki wydawania 
postanowień o przyznaniu pełnomocnikowi wierzyciela 
kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym przy 
pierwszej czynności podejmowanej w postępowaniu eg-
zekucyjnym. Przyjęty w art. 770 k.p.c. schemat czynno-
ści, przewidujący wydanie postanowienia kompleksowo 
ustalającego koszt egzekucji, możliwy do określenia w jej 
końcowej fazie, przemawia za dopuszczalnością odpo-
wiedniego zastosowania w postępowaniu egzekucyjnym 
art. 108 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. 

Zasada ponoszenia przez dłużnika kosztów celowych 
wiąże się z założeniem, że egzekucja powinna być efek-
tywna, tzn. przeprowadzona w sposób zapewniający 
najpełniejsze zaspokojenie roszczenia wierzyciela. Ko-
mornikowi przyznano uprawnienie do obciążenia wie-
rzyciela obowiązkiem uiszczenia opłaty egzekucyjnej, 
gdy wszczęcie postępowania egzekucyjnego było niece-
lowe. Spójność podstawy obciążenia wierzyciela opłatą 
i granicy obowiązku ponoszenia przez dłużnika kosztów 
egzekucji, którymi są koszty niezbędne do celowego 
przeprowadzenia egzekucji, uprawnia do wniosku, że 
komornik upoważniony jest do oceny celowości prowa-
dzenia egzekucji i niezbędności jej kosztów. 

Ocena celowości prowadzenia egzekucji z oczywi-
stych przyczyn nie jest możliwa w chwili jej wszczyna-
nia, a ponieważ skutkiem stwierdzenia niecelowego jej 

prowadzenia jest obarczenie wierzyciela kosztami po-
stępowania egzekucyjnego, postanowienie o obciążeniu 
dłużnika kosztami pełnomocnika wierzyciela wydane 
przy pierwszej czynności może się okazać błędne. Jedno-
cześnie na tym etapie postępowania trudno dłużnikowi 
zwalczać zasadność obciążenia go kosztami.

W postanowieniu wydanym na podstawie art. 770 
k.p.c. powinny zostać uwzględnione koszty egzekucji 
poniesione przez wierzyciela i komornika. Należy w nim 
także ustalić, w jakim zakresie koszty te zostały ściągnię-
te od dłużnika, a także którą ze stron obciążają one przy 
zastosowaniu kryterium celowości wszczęcia i przepro-
wadzenia egzekucji. Ocena następuje według stanu ist-
niejącego w chwili ukończenia postępowania7 lub jego 
umorzenia. Wydane postanowienie zastępuje, przy odpo-
wiednim zastosowaniu art. 359 § 1 w związku z art. 13 § 
2 k.p.c., postanowienia częściowe, jeżeli były wydane na 
poszczególnych etapach egzekucji.

Zasada unifikacji kosztów postępowania egzekucyj-
nego, a także ich akcesoryjny charakter powoduje, że 
zaspokojenie kosztów egzekucji w innym postępowaniu 
egzekucyjnym niż to, w którym powstały, podlega ogra-
niczeniom. Nie budzi zastrzeżeń prawo egzekwowania 
kosztów bezskutecznej egzekucji w ponownym postępo-
waniu wszczętym na podstawie tego samego tytułu wy-
konawczego; dopuszcza się także możliwość wszczęcia 
egzekucji obejmującej wyłącznie koszty takiego postę-
powania, jeżeli dłużnik dobrowolnie spłacił zadłużenie 
poza kosztami egzekucji. Koszty egzekucji ustalone po-
stanowieniem przewidzianym w art. 770 i 7701 k.p.c. wli-
cza się wówczas na podstawie art. 46 ust. 1 i 2 u.k.s.e. do 
wartości egzekwowanego świadczenia, stanowiącej pod-
stawę ustalenia opłaty egzekucyjnej, nadal jednak korzy-
stają one z uprzywilejowanej kolejności zaspokojenia na 
podstawie art. 1025 § 1 pkt 1 k.p.c. Prawomocne postano-
wienie w przedmiocie kosztów egzekucji jest wiążącym 
tytułem wykonawczym8, a kontrolę jego zasadności przez 
komornika, gdy na jego podstawie wszczynane jest postę-
powanie egzekucyjne, wyłącza art. 804 k.p.c.

W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na 
wniosek wierzyciela komornik również wydaje przewi-
dziane w art. 770 k.p.c. postanowienie o ustaleniu kosz-
tów egzekucji i oznacza w nim podmiot obciążony tymi 
kosztami. Artykuł 826 k.p.c. wprowadza zasadę, że umo-
rzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie 
dokonanych czynności egzekucyjnych, nie pozbawiając 
wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji. 
Sąd Najwyższy przyjął, że prawomocne postanowienie 
o częściowym ustaleniu kosztów egzekucji w zakresie 
kosztów zastępstwa radcowskiego i o obciążeniu tymi 
kosztami dłużnika, wydane przedwcześnie i nieprawidło-
wo przy wszczęciu postępowania egzekucyjnego, niewy-
konane w toku tego postępowania, podlega uchyleniu z 
chwilą prawomocnego umorzenia postępowania egzeku-
cyjnego, któremu towarzyszyć powinno ostateczne rozli-
czenie kosztów. Niewydanie końcowego postanowienia 
rozliczającego koszty postępowania stosownie do art. 108 

7 art. 816 k.p.c.
8 art. 7701 w związku z art. 776 k.p.c.
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§ 1 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. lub niezamieszczenie 
w nim rozstrzygnięcia o wszystkich kosztach tego postę-
powania uprawnia do żądania uzupełnienia odpowied-
nio na podstawie art. 351 w związku z art. 361 i 13 § 2 
k.p.c. w odniesieniu do kosztów poniesionych przez wie-
rzyciela lub na podstawie art. 1081 w związku z art. 13 
§ 2 k.p.c. w odniesieniu do kosztów poniesionych przez 
komornika lub Skarb Państwa9.

Trafność powyższego stanowiska Sądu Najwyższego, 
jak i jego argumentacji nie budzi większych wątpliwości. 
Z pewnością łatwiej prowadzić egzekucję kosztów za-
stępstwa prawnego po wydaniu postanowienia określa-
jącego ich wysokość i podmiot zobowiązany do ich po-
niesienia. Jednakże, jak słusznie podnosi Sąd Okręgowy 
w Szczecinie przedstawiający pytanie prawne oraz Sąd 
Najwyższy, na początkowym etapie postępowania nie 
sposób prawidłowo określić wysokości tych kosztów oraz 
podmiotu zobowiązanego do ich ponoszenia. 

Dla ustalenia wysokości kosztów zastępstwa prawne-
go w postępowaniu egzekucyjnym wykonywanego przez 
adwokatów i radców prawnych niezbędne jest wzięcie 
pod uwagę przebiegu całego postępowania egzekucyj-
nego. Komornik, na zasadach podobnych jak sąd w po-
stępowaniu rozpoznawczym, dokonuje określenia ich 
wysokości przy uwzględnieniu, że stawki te nie mogą być 
wyższe niż określone w odrębnych przepisach, a zatem 
mogą stanowić wielokrotność stawki minimalnej10.

Zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego lub 
adwokata z tytułu zastępstwa prawnego, bierze się pod 
uwagę niezbędny nakład pracy pełnomocnika, a także 
charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczy-
nienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. Podstawę 
zasądzenia tej opłaty stanowią stawki minimalne, przy 
czym opłata ta nie może być wyższa niż sześciokrotna 
stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu 
sprawy11. W sprawach egzekucyjnych stawki minimalne 
wynoszą przy egzekucji z nieruchomości - 50% stawki 
obliczonej na podstawie § 6, a przy egzekucji innego ro-
dzaju - 25% tej stawki. 

Niemożliwie jest ustalenie kosztów zastępstwa praw-
nego w egzekucji na wstępnym etapie postępowania, na-
wet w minimalnej wysokości. Po pierwsze, na tym etapie 
nie wiadomo najczęściej czy dojdzie do egzekucji z nie-
ruchomości, czy też egzekucja ograniczy się do innego 
sposobu. Po drugie, komornik nie może na tym etapie 
ocenić i wziąć pod uwagę niezbędnego nakładu pracy 

9 Sąd Najwyższy wyroku z dnia 15 października 
2004 r., II CK 90/04
10 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 
września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców 
prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosz-
tów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego 
ustanowionego z urzędu (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. 
poz. 490) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwo-
ści z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czyn-
ności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pań-
stwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej 
z urzędu (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 461)
11 Art. 109 § 2 k.p.c. i § 2 ww. rozporządzeń

pełnomocnika, a także charakteru sprawy, a szczególnie 
wkładu pracy pełnomocnika w przyczynienie się do prze-
prowadzenia egzekucji. 

Uzasadnienie postanowienia o kosztach postępowa-
nia egzekucyjnego, w zakresie w jakim odnosi się do 
kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji, powinno od-
nosić się do powyższych przesłanek ich ustalenia12. Przy 
pierwszej czynności egzekucyjnej nie ma możliwości 
sprostania temu wymaganiu. Dopiero całokształt postę-
powania egzekucyjnego może stać się podstawą ustale-
nia przez komornika wysokości wynagrodzenia. 

W judykaturze przyjęto, że ustawodawca, określając 
wysokość stawek minimalnych wynagrodzenia profe-
sjonalnych pełnomocników za poszczególne czynności 
lub za udział w postępowaniach, rozważył i uwzględnił 
wszelkie okoliczności charakterystyczne dla danego typu 
spraw. Tym samym w stawkach minimalnych odzwier-
ciedlona została swoista wycena koniecznego nakładu 
pracy pełnomocnika związana ze specyfiką określonego 
rodzaju postępowań. Jednocześnie ustawodawca pozo-
stawił orzekającym możliwość uwzględnienia nadzwy-
czajnych, szczególnych okoliczności, które pojawiając 
się w danej sprawie zwiększają nakład pracy niezbędnej 
do prawidłowej realizacji obowiązków profesjonalnego 
pomocnika procesowego13. Zasądzenia wyższego niż 
w stawce minimalnej wynagrodzenia wiąże się z oceną 
stopnia zaangażowania pełnomocnika w wyjaśnienie 
sprawy. Nie jest natomiast uzależnione od wyraźnego 
wniosku pełnomocnika, podobnie jak i żądanie zasądze-
nia wynagrodzenia „według norm przepisanych” nie upo-
ważnia do wnioskowania o rezygnacji z wynagrodzenia 
podwyższonego14. 

Komornik nie może poprzestać na ustaleniu wyso-
kości dochodzonego świadczenia i sposobu egzekucji, 
przyznając automatycznie minimalną stawkę kosztów. 
Każdorazowo rozstrzygnięcie o kosztach postępowania 
musi odnosić się do zaangażowania pełnomocnika i spe-
cyfiki danej sprawy. Jeżeli w prowadzonym postępowa-
niu nakład pracy pełnomocnika jest przeciętny, a sprawa 
nie jest szczególnie skomplikowana, to komornik może 
w postanowieniu kończącym ustalić koszty zastępstwa 
w minimalnej wysokości. Rozważenia podwyższenia 
tych kosztów ponad minimalną wysokość wymaga nato-
miast sytuacja, gdy charakter sprawy jest skomplikowany 
i z uwagi na to postępowanie prowadzone jest długotrwa-
le, przy znacznym nakładzie pracy pełnomocnika, np. w 
przypadku jego uzasadnionej obecności przy czynnoś-
ciach egzekucyjnych albo w sytuacji, gdy wskazywane 
przez pełnomocnika przedmioty i prawa podlegające 
zajęciu pozwalały na skuteczną egzekucję. Dokonać tego 
może komornik jednak dopiero kończąc postępowanie, 
a nie przy pierwszej czynności egzekucyjnej. [  ]

12 art. 328 § 2 w zw. z art. 361 k.p.c.
13 postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 paź-
dziernika 2012 r., sygn. akt III CZ 57/12
14 postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 
2013 r., sygn. akt II CZ 165/12 
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W nawiązaniu do mojego artykułu opublikowanego 
w numerze 3(76) In Gremio z maja - czerwca 2012, do-
tyczącego skutków przystąpienia Unii Europejskiej do 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, za stosowne 
uznałam krótkie przedstawienie oraz skomentowanie 
wydanej 18 grudnia 2014 r. opinii 2/13 Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości, która przedstawiła nega-
tywne stanowisko w tej kwestii. Orzeczenie to budzi 
niemałe zaskoczenie, zwłaszcza iż idea przystąpienia 
cieszyła się poparciem zarówno instytucji unijnych, 
jak i wszystkich państw członkowskich oraz niosłaby 
za sobą pozytywne dla Unii skutki.

1. Droga do wydania opinii
Zauważyć należy, iż przystąpienie Unii Europejskiej 
do EKPC stanowiło już raz przedmiot opinii trybunału 
(opinia 2/94 z 28 marca 1996) - stwierdził on wówczas, 
iż Wspólnota Europejska nie posiadała do tego kompe-
tencji. Od tamtej pory poczyniono jednak istotne kroki 
na drodze umacniania praw człowieka, w szczególno-
ści poprzez proklamację Karty Praw Podstawowych 
(7 grudnia 2000 r.), a następnie przyznanie jej mocy 
prawnej równej traktatom na mocy Traktatu z Lizbo-
ny, który przewidział też przystąpienie Unii do EKPC, 
poprzez wdrożenie art. 6 TUE explicite traktującego o 
tym oraz art. 218 TFUE przewidującego jego technicz-
ną realizację. Protokół nr 8 do tego traktatu zastrzegł 
jednak, iż porozumienie to musi odzwierciedlać ko-
nieczność zachowania szczególnych cech Unii i jej 
prawa oraz że nie może mieć wpływu na kompetencje 
Unii, uprawnienia jej instytucji, jak również na szcze-
gólną sytuację państw członkowskich w odniesieniu 
do EKPC i na zasadę wzajemnego zaufania. 

Według przewidzianej w traktacie procedury, mają-
cej na celu uniknięcie komplikacji, które mogłyby się 
wiązać z kwestionowaniem przed sądami zgodności 
z traktatami umów wiążących Unię, komisja zwróci-
ła się do trybunału z wnioskiem o wydanie opinii w 
sprawie zgodności przewidywanej umowy dotyczącej 
przystąpienia z traktatami. W opinii swej trybunał 
przystąpienie na mocy porozumienia uznał za niezgod-
ne z prawem Unii wynikającym z traktatów, a zwłasz-
cza z ww. art. 6 TUE i protokołem nr 8. 

2. Przystąpienie jako zagrożenie 
zachwiania autonomii Unii
Według trybunału projekt porozumienia w obecnym 
kształcie jest nie do zaakceptowania z uwagi na niepo-
szanowanie autonomii prawa Unii. Pamiętać bowiem 
należy, że Unia Europejska nie jest państwem, lecz 
stanowi „nowy porządek prawny”. Najważniejszą nie-

zgodnością w projekcie jest fakt przypisania Unii iden-
tycznej roli jak państwom, nie zważając na jej szcze-
gólny charakter oraz brak mechanizmów koordynacji 
pomiędzy Kartą Praw Podstawowych, której poziom 
ochrony praw człowieka nie może być podważony, 
a konwencją. Projekt ten jest również w niezgodzie z 
zasadą wzajemnego zaufania pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz z instytucją pytania prejudycjal-
nego (poprzez zagrożenie ze strony niejako paralelne-
go środka przewidzianego w protokole nr 16 do EKPC 
- wniosku o wydanie opinii doradczej w zasadniczych 
kwestiach dotyczących wykładni i stosowania praw 
i wolności zagwarantowanych w EKPC). 

Następnie art. 344 TFUE przewiduje, iż spory doty-
czące wykładni lub stosowania Traktatów nie mogą być 
poddane procedurze rozstrzygania innej niż w nich 
przewidziana, więc aby przystąpienie stało się możli-
we, należałoby wyraźnie wyłączyć właściwości ETPC 
względem sporów między państwami członkowskimi 
lub między nimi a Unią odnośnie do stosowania EKPC 
w ramach przedmiotowego stosowania prawa Unii.

W celu dostosowania systemów i uniknięcia w nich 
luk porozumienie przewiduje dwa rodzaje mechani-
zmów: współpozwania oraz wcześniejszego zaanga-
żowania. W pierwszym ze środków trybunał widzi 
zagrożenie dla porządku prawnego Unii, a zwłaszcza 
rozdziału kompetencji pomiędzy państwa członkow-
skie a Unię, w drugim zaś naruszenie swoich kompe-
tencji poprzez ograniczenie wykładni prawa wtórnego 
Unii jedynie do oceny jego ważności. W opinii trybu-
nału przyjęcie tego porozumienia spowodowałoby, 
iż ETPC byłby kompetentny orzekać w przedmiocie 
zgodności aktów i działań z zakresu wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa, w wyniku czego prze-
kazana by została właściwość dokonywania kontroli 
sądowej wyłącznie podmiotowi zewnętrznemu, co 
po raz kolejny nie uwzględniałoby szczególnych cech 
prawa Unii. Jedynym rozwiązaniem jest zatem rewizja 
bądź postanowień porozumienia, bądź też odpowied-
nich postanowień traktatów. Jak można ocenić to nie-
zwykle defensywne stanowisko ETS?

3. Jaki obraz Unii?
Niewątpliwym jest, iż opinia ta oddala wizję przystą-
pienia Unii do konwencji, czyniąc ją niezwykle trudną 
do wykonania w praktyce. W związku z tym podnoszo-
nych jest wiele głosów, iż może ona stanowić zagrożenie 
dla ochrony praw człowieka w Europie. Twierdzenie to 
jest o tyle słuszne, iż trybunał zdaje się przedkładać au-
tonomię i szczególną pozycję prawa Unii, jak również 
swoje własne prerogatywy nad potrzeby wynikające 

| Joanna Marecka, aplikantka adwokacka

Zamiast praw człowieka  
obrona autonomii Unii
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z umacniania praw podstawowych. Czyżby przema-
wiał przez to strach przed utratą własnej suwerenności 
i ugruntowanej pozycji1? Wrażenie takie można od-
nieść, biorąc pod uwagę bezkompromisowy ton przy-
brany w opinii. Z drugiej jednak strony niektóre uwagi 
przedstawione zdają się być niejako słuszne. Wydawać 
by się mogło, iż wystarczyłoby wprowadzić odpowied-
nie poprawki do tekstu porozumienia, aby przystąpie-
nie stało się możliwe, jednak względem niektórych 
przedstawionych przez trybunał argumentów sytuacja 
jest dużo bardziej skomplikowana, chociażby w kwe-
stii wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa2.

1 Sionaidh Douglas-Scott, Opinion 2/13 on EU acces-
sion to the ECHR: a Christmas bombshell from the 
European Court of Justice, http://www.verfassungsb-
log.de/opinion-213-eu-accession-echr -christmas-
-bombshell-european-court-justice/#.VLTxQCuG_T8
2 Jean Paul Jacqué, Non à l’adhésion à la Convention 
européenne des droits de l’homme?, http://www.verfas-
sungsblog.de/opinion-213-eu-accession-echr-christmas-
-bombshell-european-court-justice/#.VLTxQCuG_T8

Bez względu na wszystko stanowisko zaprezento-
wane przez trybunał pozostawia złe wrażenie i może 
postawić Unię w negatywnym świetle w całej Europie, 
w której ze względu na presje polityczne w związku 
z wydarzeniami na wschodzie kontynentu umacnianie 
praw człowieka ma szczególne znaczenie3. Jak bowiem 
ocenić fakt, iż Unia chlubi się rzekomo pierwszą pozy-
cją w zakresie ochrony praw człowieka, a nie jest zdol-
na poddać się w tym zakresie kontroli zewnętrznej? 
Nasuwa się pytanie również tego rodzaju, czy w ogó-
le warto dalej dążyć do tego przystąpienia, ponieważ 
przystąpienie w zgodzie z powyższym orzeczeniem 
zdaje się pozbawiać zewnętrzną kontrolę wszelkiej 
efektywności. Wiele wskazuje na to, że właśnie taki cel 
przyświecał trybunałowi w przedstawionej opinii. [  ]

3 Sionaidh Douglas-Scott, Opinion 2/13 on EU acces-
sion to the ECHR: a Christmas bombshell from the 
European Court of Justice, http://www.verfassungsb-
log.de/opinion-213-eu-accession-echr -christmas-
-bombshell-european-court-justice/#.VLTxQCuG_T8

Mecenas Bartłomiej Sochański wyróżniony  
przez Prezydenta Niemiec Krzyżem Zasługi  
I Klasy Orderu Zasługi RFN
W dniu 11 lutego 2015 r. w Starym Ratuszu na Podzamczu 
w Szczecinie ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Pol-
sce pan Rolf Nikel odznaczył pana mecenasa Bartłomieja So-
chańskiego Krzyżem Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki 
Federalnej Niemiec, przyznanym przez prezydenta Niemiec Joa-
chima Gaucka. Odznaczenie to otrzymują nieliczni cudzoziem-
cy, w przypadku pana mecenasa Sochańskiego zadecydowało 
o tym jego wieloletnie zaangażowanie w rozwój kontaktów pol-
sko-niemieckich, w tym działania na rzecz utworzenia Eurore-
gionu Pomerania i rozwoju partnerstwa Pomorza Zachodniego 
z Meklemburgią – Pomorzem Przednim. Przypominamy, że pan 
mecenas od wielu lat pełni funkcję konsula honorowego RFN 
w Szczecinie.  

Wśród gości, którzy licznie stawili się na uroczystość w głów-
nej sali Starego Ratusza nie zabrakło przedstawicieli wszyst-
kich zawodów prawniczych.   

Panu mecenasowi serdecznie gratulujemy!

/Redakcja In Gremio/
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W trakcie dwudniowej wizyty 12 – 13 lutego 2015 r. w 
apelacji szczecińskiej Prokurator Generalny Andrzej 
Seremet wziął udział w obchodach dziesięciolecia 
Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie. Wręczył także 
dekrety powołujące do pełnienia funkcji 25 prokura-
torom rejonowym. Uczestniczył też w naradzie pod-
sumowującej pracę Prokuratury Apelacyjnej w Szcze-
cinie i podległych jej prokuratur okręgowych oraz 
prokuratur rejonowych. Prokuratorowi Generalnemu 
towarzyszył Pierwszy Zastępca Prokuratora General-
nego Marek Jamrogowicz. 

Niezależnie od tego, w dniu 13 lutego 2015 r. Proku-
rator Generalny Andrzej Seremet i Pierwszy Zastępca 
Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz spotka-
li się z prokuratorami i urzędnikami Prokuratury Re-
jonowej w Myśliborzu. Goście zapoznali się z warun-
kami pracy jednostki. Prokurator Generalny Andrzej 
Seremet, Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalne-
go Marek Jamrogowicz oraz Prokurator Apelacyjny 
w Szczecinie Józef Skoczeń złożyli wizytę w Proku-
raturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim i tam-
tejszej prokuraturze rejonowej. Podczas spotkania z 
prokuratorami i asesorami prokuratur rejonowych 
okręgu gorzowskiego oraz prokuratorami Prokuratu-
ry Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim i urzędni-
kami z tych jednostek, Prokurator Generalny Andrzej 
Seremet omówił liczne zagadnienia dotyczące pracy 
prokuratury, w tym wdrażanie do realizacji nowego 
regulaminu, prace nad zmianą ustawy o prokuratu-
rze, kwestie wchodzącej w życie od 1 lipca 2015 r. 
nowelizacji procedury karnej, zarządzenie dotyczące 
dyżurów prokuratorskich i strukturę organizacyjną 
prokuratur. Pierwszy Zastępca Prokuratora Gene-
ralnego odniósł się natomiast m.in. do wynagrodzeń 
urzędników i pozostałych pracowników prokuratury. 

W czasie dyskusji gorzowscy prokuratorzy zwraca-
li uwagę na zagrożenia związane z ograniczeniem 
nadzoru zwierzchniego w prokuraturze oraz przewi-
dywanymi zmianami struktur organizacyjnych pro-
kuratur, polegającymi m.in. na likwidacji wydziałów 
nadzorczych. Zwracano uwagę na fakt niedoceniania, 
a nawet marginalizacji pracy prokuratorów prokura-
tur okręgowych w zakresie obrotu prawnego z zagra-
nicą. Na przykładzie okręgu gorzowskiego wskazano, 
że sprawami międzynarodowej pomocy prawnej, 
wnioskami o ekstradycję i europejskimi nakazami 
aresztowania zajmuje się czterech prokuratorów pro-
kuratury okręgowej. Realizacja wielu wniosków jest 
bardziej pracochłonna niż przeprowadzenie postępo-
wania przygotowawczego. Pan Prokurator Generalny 
złożył wyrazy ubolewania z powodu zaatakowania 
prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gorzowie 
Wielkopolskim w stanie spoczynku Andrzeja Pota-
mana przez nożownika i życzył panu prokuratowi 
szybkiego powrotu do zdrowia.  

 Józef Skoczeń, 
Prokurator Apelacyjny  

w Szczecinie

Prokurator Generalny Andrzej Seremet i Pierwszy Zastępca Prokuratora 
Generalnego Marek Jamrogowicz w apelacji szczecińskiej
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12 lutego 2015 r. odbyły się uroczystości 10-lecia utworze-
nia Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie. Prokuratura 
Apelacyjna w Szczecinie jest najmłodszą prokuraturą 
apelacyjną w Polsce. Została utworzona na mocy rozpo-
rządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 
2003 r. Pracę swą rozpoczęła z dniem 1 stycznia 2005 r. 
Powstanie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie było 
odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa województwa za-
chodniopomorskiego oraz oczekiwania środowisk praw-
niczych – prokuratorów, sędziów, adwokatów i radców 
prawnych. Starania o utworzenie apelacji szczecińskiej 
wsparli zachodniopomorscy parlamentarzyści, władze 
województwa i miasta Szczecina. W dniu obchodów ju-
bileuszu 10-lecia Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie 
uroczystość swoją obecnością zaszczycili pan Andrzej 
Seremet - Prokurator Generalny, pan Marek Jamrogo-
wicz - Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, pan 
Sławomir Preiss - Senator Rzeczypospolitej Polskiej i czło-
nek Krajowej Rady Prokuratury, władze województwa za-

chodniopomorskiego, prezydenci miast Szczecina i Świ- 
noujścia, prezesi lub wiceprezesi Sądu Apelacyjnego  
w Szczecinie, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Szczecinie, Sądów Okręgowych w Szczecinie i Koszalinie, 
przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej i Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Szczecinie, naukowcy Uniwersytetu 
Szczecińskiego oraz szefowie i przedstawiciele wszyst-
kich służb współpracujących na co dzień z prokuratorami. 

Goście w swych wystąpieniach podkreślali profesjo-
nalizm prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Szcze-
cinie, na ręce pana Józefa Skoczenia - Prokuratora Ape-
lacyjnego w Szczecinie składali gratulacje, podkreślając 
osiągnięcia kierowanej przez niego prokuratury apela-
cyjnej oraz życzyli wszystkim prokuratorom i urzędni-
kom Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie sukcesów  
w pracy oraz życiu osobistym. 

 Józef Skoczeń, 
Prokurator Apelacyjny  

w Szczecinie

Z dniem 18 lutego 2015 r. Prokurator Generalny powo-
łał 25 prokuratorów do pełnienia funkcji prokuratorów 
rejonowych jednostek organizacyjnych prokuratury z 
obszaru apelacji szczecińskiej. Akty powołania proku-
ratorom wręczył uroczyście w dniu 12 lutego 2015 r. 
Prokurator Generalny pan Andrzej Seremet. Składając 
gratulacje nowo powołanym prokuratorom rejonowym 
Prokurator Generalny życzył im sukcesów w życiu 
zawodowym i prywatnym. 
 
Do pełnienia wspomnianych funkcji powołano niżej 
wymienionych prokuratorów: 
 
• Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.: 
1. Pani Halina  Mikołajczuk  -  

Prokurator Rejonowy w Gorzowie Wlkp.
2. Pan Janusz Kodź -  

Prokurator Rejonowy w Międzyrzeczu
3. Pan Sebastian Tatul -  

Prokurator Rejonowy w Słubicach
4. Pani Małgorzata Czaplewska-Pacała -  

Prokurator Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
5. Pani Paulina Błaszkiewicz  -  

Prokurator Rejonowy w Sulęcinie

• Prokuratura Okręgowa w Koszalinie:
1. Pani Arleta Ratowska -  

Prokurator Rejonowy w Białogardzie
2. Pan Wojciech Sadowski -  

Prokurator Rejonowy w Drawsku Pomorskim
3. Pan Ziemowit Książek -  

Prokurator Rejonowy w Kołobrzegu
4. Pan Adam Kuc -  

Prokurator Rejonowy w Koszalinie
5. Pan Jarosław Płachta -  

Prokurator Rejonowy w Sławnie 
 

6. Pan Jerzy Sajchta -  
Prokurator Rejonowy w Szczecinku

7. Pan Piotr Łosiewski -  
Prokurator Rejonowy w Wałczu.

• Prokuratura Okręgowa w Szczecinie:
1. Pani Barbara Aloksa -  

Prokurator Rejonowy w Choszcznie
2. Pani Beata Belcarska -  

Prokurator Rejonowy w Goleniowie
3. Pan Krzysztof Mejna -  

Prokurator Rejonowy w Gryficach
4. Pan Jarosław Przewoźny -  

Prokurator  Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
5. Pani Małgorzata Post-Dzięcioł -  

Prokurator Rejonowy w Łobzie
6. Pan Mieczysław Partyński -  

Prokurator Rejonowy w Myśliborzu
7. Pani Małgorzata Łucka -  

Prokurator Rejonowy w Pyrzycach
8. Pani Monika Krajewska -  

Prokurator Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim
9. Pan Włodzimierz Cetner -  

Prokurator Rejonowy w Świnoujściu
10. Pani Ewa Rapcewicz-Kluczykow -  

Prokurator Rejonowy Szczecin-
-Niebuszewo w Szczecinie

11.    Pani Anna Jóźwiak -  
Prokurator Rejonowy Szczecin-
-Prawobrzeże w Szczecinie

12. Pani Aneta Aloksa-Majewska -  
Prokurator Rejonowy Szczecin-
-Śródmieście w Szczecinie

13. Pan Jakub Muskała -  
Prokurator Rejonowy Szczecin-
-Zachód w Szczecinie

 Józef Skoczeń, 
Prokurator Apelacyjny  

w Szczecinie

Kadencyjni Prokuratorzy Apelacji Szczecińskiej

Jubileusz 10-lecia utworzenia Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie 
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Dnia 31 stycznia 2015 r. Izba Notarialna w Szczecinie 
świętowała jubileusz dziesięciolecia swego istnienia. 
Uroczystość miała miejsce w nowoczesnym gmachu 
Filharmonii Szczecińskiej. W tym dniu lodowa bryła 
budynku Filharmonii kontrastowała z podniosłą i ra-
dosną atmosferą wnętrza wypełnionego uczestnika-
mi. 

Zgromadzonych serdecznie przywitał prezes Rady 
Izby Notarialnej w Szczecinie Roman Czernikiewicz, 
wyrażając zadowolenie z powodu licznego przybycia 
koleżanek i kolegów rodzimej izby, przedstawicieli 
innych izb notarialnych, a także zaszczyt z uczestni-
ctwa zaproszonych gości, w szczególności notariuszy 
zaangażowanych społecznie: prezesa i członka Za-
rządu Stowarzyszenia Notariuszy RP - Anny Dańko-
-Roesler i Małgorzaty Kaczmarek, redaktora naczel-
nego miesięcznika „Rejent” Adama Bieranowskiego, 
członka Krajowej Rady Notarialnej oraz członków rad 
notarialnych z całego kraju. Słowa powitania zostały 
skierowane również do gości honorowych: senatorów 
RP – dr. Piotra Zientarskiego (przewodniczącego Ko-
misji Ustawodawczej Senatu i członka Krajowej Rady 
Sądownictwa) oraz Sławomira Preissa (członka Kra-
jowej Rady Prokuratury), przedstawicieli lokalnych 
władz, środowiska sędziowskiego, reprezentantów 
świata akademickiego i samorządów prawniczych. 

We wstępnej wypowiedzi prezes Izby Notarialnej 
w Szczecinie przybliżył zgromadzonym wyjątkowe 
wydarzenie, będące okazją do szczególnie uroczy-
stych obchodów oraz do refleksji nad minionym okre-
sem. Wyjaśnił, że najmłodszy spośród samorządów 
notarialnych został powołany do życia przez Mini-
stra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 
17 grudnia 2003r. o utworzeniu Sądu Apelacyjnego 
w Szczecinie, które weszło w życie dnia 1 stycznia 
2005r. Podkreślił także to, że czas tworzenia samorzą-
dowych struktur nie był łatwy, a to głównie z powodu 
braku jakichkolwiek regulacji prawnych, w szczegól-
ności określających zasady podziału majątku izb nota-
rialnych, z których powstawała nowa jednostka. Fakt 
powstania Izby Notarialnej w Szczecinie i niezakłóco-
ne działanie jej organów było wyrazem odpowiedzial-

ności i dojrzałości notariuszy, którzy z rozsądkiem 
i zrozumieniem wypełnili lukę w prawie, wyposażając 
nową izbę notarialną w majątek początkowy. Jubileu-
szowe spotkanie było okazją do złożenia podziękowań 
ojcom chrzestnym Izby Notarialnej w Szczecinie: pre-
zesowi Izby Notarialnej w Gdańsku w 2005 r. Henryko-
wi Mizakowi i ówczesnemu prezesowi Izby Notarial-
nej w Poznaniu - Tadeuszowi Paetzowi. 

Zaproszeni goście wzbogacili uroczystość swymi 
wystąpieniami. Z ogromną przyjemnością przyjęli-
śmy słowa senatora dr. Piotra Zientarskiego, który 
zwrócił uwagę na wyjątkowe znaczenie zawodu no-
tariusza dla transformacji ustrojowej i gospodarczej 
w Polsce oraz na to, że prywatny notariat przez 20 lat 
działania w Polsce udowodnił, że jest gwarantem bez-
pieczeństwa stosunków prawnych zawiązywanych 
przez uczestników obrotu prywatnego i gospodarcze-
go. Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - Ryszard 
Iwankiewicz podkreślił, jak ważnym wydarzeniem 
dla północno-zachodniego regionu Polski było po-
wstanie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, którego 
skutkiem było utworzenie Izby Notarialnej w Szcze-
cinie, w szczególności z uwagi na złożoną historię Po-
morza Zachodniego oraz perspektywy rozwoju tego 
regionu. 

Dziesięciolecie Izby Notarialnej w Szczecinie 
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Atmosferę pierwszych dni istnienia nowej izby 
notarialnej oraz trudy tworzenia niezbędnego zaple-
cza dla jej funkcjonowania przybliżono uczestnikom 
uroczystości w prezentacji multimedialnej, w której 
członkowie Rady Izby Notarialnej w Szczecinie I ka-
dencji (styczeń 2005 – marzec 2006): Leszek Pietra-
kowski, Waldemar Chwiałkowski, Helena Posyniak 
i Małgorzata Bachalska znakomicie oddali to, z jakim 
zaangażowaniem organy samorządowe wypełniały 
ustawowe obowiązki w prowizorycznych warunkach 
- bez siedziby i bez biura, co z perspektywy dnia dzi-
siejszego wydaje się być niemożliwe. 

Zasługi osób pełniących funkcje w organach samo-
rządowych wszystkich kadencji oraz wkład emeryto-
wanych notariuszy w rozwój notariatu na obszarze 
właściwości Izby Notarialnej w Szczecinie zostały 
uhonorowane wręczeniem przez prezesa Rady IN w 
Szczecinie - Romana Czernikiewicza Medalu Jubile-
uszowego Izby Notarialnej w Szczecinie „Za zasługi 
dla Notariatu” i Pieczęci Jubileuszowej Izby Notarial-
nej w Szczecinie. 

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości 
członek Rady Izby Notarialnej w Szczecinie - Dob-
rosława Kuniewicz, w referacie na temat „Historia 
i współczesność notariatu”, poprowadziła dostojnych 
gości ścieżkami notariatu od IV w. p.n.e. przez Cesar-
stwo Bizantyjskie i średniowieczną Bolonię po czasy 
współczesne, podsumowując rozważania nad aktual-
nymi zadaniami notariatu myślą Jacka Walkiewicza: 
„Pasja rodzi profesjonalizm, profesjonalizm daje ja-

kość, a jakość to jest luksus w życiu; w dzisiejszych 
czasach szczególnie”. 

Niezwykle przyjazną atmosferę uroczystości do 
najwyższej temperatury rozgrzał finałowy koncert 
Baltic Neopolis Orchestra zatytułowany „Mascara 
de Carnaval”. Młodzi szczecińscy artyści brawurowo 
wykonali utwory własne oraz wielkich kompozyto-
rów, w tym Johanna Straussa (ojca i syna) wzbogaca-
jąc je elementami zabawy i żartu. 

Ten uroczysty i pogodny nastrój na długo pozosta-
nie w pamięci wszystkich uczestników. 

Dobrosława Kuniewicz, członek Rady 
Izby Notarialnej w Szczecinie 

ELSA – Lokalny Konkurs Krasomówczy
19 marca 2015 roku w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie odbył się Lokalny Konkurs Krasomówczy or-
ganizowany przez Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Szczecin. Była to już dziewiętnasta edycja prestiżo-
wych zmagań studentów prawa ze Szczecina, których oceniało profesjonalne jury, w składzie którego zasiadali 
Arkadiusz Windak – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, Elżbieta Przerwa – trener 
głosu, Włodzimierz Łyczywek - dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, sędzia Sądu Okręgowego 
Urszula Chmielewska, dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz – dziekan Wydziału Prawa i Administracji US, me-
cenas Elżbieta Dąbrowska – sekretarz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, Prokurator Apelacyjny Józef 
Skoczeń, prof. zw. dr hab. Maciej Zieliński – członek Komitetu Nauk Prawa i wiceprzewodniczący Rady Języka 
Polskiego PAN, sędzia Andrzej Mania – sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Dziewięcioro uczestników ry-
walizowało o uzyskanie tytułu najlepszego mówcy, a także udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, 
który w tym roku odbędzie się 17 kwietnia w Szczecinie. Ich zadaniem było wcielenie się w jedną ze stron, 
oskarżycieli lub obrońców, w postępowaniu przed sądem i przedstawienie trwającej 10 minut mowy dotyczą-
cej wylosowanego stanu faktycznego z wybranej gałęzi prawa. Konkurs, co zostało zgodnie podkreślone przez 
jury, stał na bardzo wysokim poziomie, a zaszczytne pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Nizielska, studentka 
czwartego roku prawa. Zwyciężczyni, poza możliwością wystąpienia w ogólnopolskim finale, zdobyła także 
nagrodę pieniężną, możliwość odbycia praktyk w jednej ze szczecińskich kancelarii prawniczych oraz cenne 
nagrody rzeczowe. Jak co roku Lokalny Konkurs Krasomówczy cieszył się dużym zainteresowaniem wśród 
studentów prawa, którzy licznie przybyli do Sądu Apelacyjnego, by przyglądać się zmaganiom uczestników. 
Partnerami wydarzenia byli: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, Sąd Apelacyjny w Szczecinie, 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, Prokuratura Apelacyjna, Sąd Okręgowy, Dziekan WPiA US 
oraz Kancelaria adwokacka Lizak, Stankiewicz, Królikowski spółka cywilna i Kancelaria komornicza Tomasza 
Stefanowskiego - komornika przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód.

Małgorzata Janiak, Dyrektor ds. Public Relations  
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Szczecin
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Bal Szczecińskiej Izby Adwokackiej 

7 lutego 2015 r. odbył się Bal Szczecińskiej Izby Adwo-
kackiej. W tym roku organizatorki zaprosiły członków 
Palestry i przyjaciół niemal w chmury, gdyż impreza 
odbyła się w Cafe 22. Panorama Szczecina „by night” 
zapierała wszystkim dech w piersiach! Tchu brakowa-
ło również podczas żywiołowych tańców i śpiewów, 
a w tym roku do pląsów na parkiecie grał i śpiewał 
zespół „Jesienni Przyjaciele”, znany bywalcom szcze-
cińskiego klubu „Rocker”. Pomiędzy uczestników Balu 
zostały rozlosowane nagrody (zaproszenia) w loterii 
ufundowane przez „Cafe 22”, „Baltica Wellness & Spa” 
oraz restaurację „Renaissance”. Humory wszystkim do-
pisywały i tańce trwały do białego rana. 

Trzeba przyznać, że już samo miejsce balu gwaran-
towało zabawę na najwyższym poziomie. I tak było!  
Do zobaczenia za rok!

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

Zabawa karnawałowa  
Szczecińskiej Izby Adwokackiej 2015

W dniu 21 lutego 2015 r. odbyła się coroczna zaba-
wa karnawałowa adwokatów oraz aplikantów adwo-
kackich w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Szczecinie. Dwa tygodnie po Balu Szczecińskiej Izby 
Adwokackiej (07.02.2015) przyszedł czas na spotkanie 
mniej oficjalne, w rytmach disco, w naszej macierzy-
stej siedzibie, która po raz kolejny „zdała egzamin” jako 
miejsce dla tego typu imprez. Jak co roku frekwencja 
dopisała, rozmowy na tematy zawodowe oraz towa-
rzyskie kwitły do białego rana. Tańce trwały do świtu 
- impreza zakończyła się bowiem o godzinie czwartej. 
Starzy i nowi bywalcy są zgodni – warto w dzisiejszych 
czasach, gdy jest nas, adwokatów i aplikantów, coraz 
więcej i mijamy się bez słowa na korytarzach sądowych, 
integrować się przy tego typu imprezach i rozmawiać. 
Na żywo, a nie jedynie w sieci czy też na forum FB.
Do zobaczenia!

Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz, adwokat
Hanna Łyczywek-Falkowska, adwokat
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Już po raz kolejny Okręgowa Izba Radców Prawnych 
w Szczecinie, w dniach 24-26 kwietnia 2015r., orga-
nizuje Ogólnopolskie Forum Aplikantów Radcow-
skich, które w tym roku odbędzie się w Szczecinie. 
Zeszłoroczne I Forum w Świnoujściu spotkało się  
z szerokim zainteresowaniem ze strony jej uczest-
ników. Tematy na nim poruszane były ważne, choć 
dyskusja panelowa zogniskowała się na roli aplikan-
ta w samorządzie. Tym razem po szerokich konsul-
tacjach w środowisku aplikantów zdecydowaliśmy, 
aby tegoroczne forum upłynęło pod hasłem „War-
sztat pracy aplikanta”, a jego poszczególne części 
obejmowały tematykę: „Praktyki sądowe”, „Patron 
a aktywność aplikanta” oraz „Rola wykładowcy 
w zdobyciu praktycznych umiejętności zawodo-
wych”. Tak jak podczas poprzedniego forum, apli-
kanci losowo zostaną podzieleni na grupy warszta-
towe, w których będą dyskutować, identyfikować 
problemy, proponować rozwiązania. Praca grup war-
sztatowych zostanie zreferowana podczas dyskusji 
panelowej, w której wezmą udział nie tylko aplikan-
ci, ale także zaproszeni goście, tj. mec. Dariusz Sa-
łajewski - Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, 
członkowie Prezydium KRRP oraz dziekani i kie-
rownicy szkolenia aplikantów poszczególnych izb. 
Dyskusję panelową poprowadzi mec. Maciej Bobro-
wicz - Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w la-
tach 2007-2013. Przedmiotem dyskusji będzie rów-
nież analiza wyników ankiety autorstwa aplikantów 
radcowskich OIRP w Szczecinie, która w okresie 
poprzedzającym forum została przeprowadzona we 
wszystkich izbach. 

W tym roku inauguracja Forum odbędzie się w dniu 
24 kwietnia 2015 r. w nowo otwartej Filharmonii im. 
Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. W drugiej 
części piątkowego wydarzenia, organizatorzy prze-
widzieli wykład mec. Piotra Staronia, który przetłu-
maczył książkę autorstwa Iain Morley „Adwokat Dia-
bła. Krótki traktat o tym jak być naprawdę dobrym 
w sądzie”. Tematem seminarium będzie „Budowanie 
i elementy warsztatu pracy aplikanta, ze szczegól-
nym uwzględnieniem: komunikacji z klientem, prze-
słuchania świadka, przygotowania pisma proceso-

wego” Po zakończeniu części oficjalnej odbędzie się 
część nieoficjalna, w której przewidzieliśmy udział 
uczestników w koncercie symfonicznym „Patyra gra 
Ravela” oraz dyskotekę. 

Honorowymi patronami tegorocznego forum jest: 
KRRP, Prezydent Miasta Szczecin, Wojewoda Za-
chodniopomorski, Marszałek Województwa Zachod-
niopomorskiego, zaś TVP S.A. Oddział Szczecin ob-
jęła wydarzenie patronatem medialnym.

Moderatorami poszczególnych grup warsztatowych 
II Forum Aplikantów Radcowskich w Szczecinie 
będą aplikanci naszej izby, którzy tworząc nieofi-
cjalny komitet organizacyjny tegorocznego Forum, 
samodzielnie przygotowali ankietę oraz zidentyfiko-
wali problemy, które powinny być uwzględnione czy 
dyskutowane w grupie. 

Doświadczenie z roku ubiegłego utwierdziło nas, że 
forum jest wydarzeniem, które stało się wyśmienitą 
okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy poszcze-
gólnymi izbami w zakresie organizacji aplikacji. 
Pozwala ono również aplikantom nie tylko zidenty-
fikować swoje oczekiwania, ale także zadania, przed 
jakimi staje samorząd w zakresie organizacji aplika-
cji, patronatów, praktyk, kosztów z tym związanych 
oraz wielu innych ograniczeń izb dotyczących np. 
umowy z Krajową Szkołą Sądownictwa w Krakowie, 
która wiąże KIRP w przedmiocie organizacji samych 
praktyk sądowych. Cieszymy się, że OIRP w Szczeci-
nie może mieć udział w tym, żeby Forum Aplikantów 
Radcowskich stało się tym miejscem, gdzie mamy 
możliwość wymienić się doświadczeniami, pogląda-
mi i odpowiedzieć na ważne dla aplikantów pytania. 
Sprzyja temu atmosfera, zaangażowanie a szczegól-
nie otwartość wszystkich uczestników forum. 

Alicja Kujawa, dziekan OIRP w Szczecinie 
Anna Koziura, rzecznik prasowy OIRP w Szczecinie 

II Forum Aplikantów Radcowskich,  
Szczecin 24 - 26 kwietnia 2015 r.

„Warsztat pracy aplikanta”
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Franciszek Skwierczyński –  
Tajny Współpracownik z wyboru

Historię szczecińskiej „Solidarności” trudno 
byłoby osadzić we właściwych ramach bez 
przedstawienia sylwetki jednego z ważnych jej 
działaczy – członka Zarządu Regionu Pomorze 
Zachodnie Franciszka Skwierczyńskiego.

Urodził się on 24 listopada 1941 r. w Juriampolu i był 
synem bogatego chłopa, Jana Skwierczyńskiego, 
który przed 1939 r. służył jako podoficer w Korpusie 
Ochrony Pogranicza, dowodząc jedną ze strażnic na 

granicy polsko-sowieckiej. Po inwazji ZSRS na Polskę 
17 września 1939 r. Jan Skwierczyński został wzięty 
do niewoli i wywieziony na wschód. Zwolniono go 
w 1940 r., po czym powrócił do rodziny i rozpoczął 
pracę na gospodarstwie rolnym. W 1944 r. wstąpił do 
Wojska Polskiego i po odbyciu szkolenia w Centralnej 
Szkole Oficerów Polityczno-Wychowawczych został 
skierowany do Szczecina, gdzie w 1947 r. przyjechała 
jego żona, wraz z synem i swoją matką. W 1949 r. dalszą 
jego karierę w strukturach WP przerwało ujawnienie 
braków w magazynie, w następstwie czego Sąd Woj-
skowy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgosz-
czy skazał go na siedem lat pozbawienia wolności.

Franciszek Skwierczyński uczył się tymczasem 
w szkole podstawowej, natomiast w 1960 r. ukończył 
wieczorowe liceum ogólnokształcące Ministerstwa 
Obrony Narodowej przy Jednostce Wojskowej 2241. 
Początkowo planował zostać pilotem (w 1957 r. ukoń-
czył Lotniczą Szkołę Szybowcową w Lęborku, uzy-
skując dyplom pilota szybowcowego III klasy), jed-
nak w 1959 r. zdiagnozowano u niego wadę wzroku 
i odsunięto od lotów. Wobec tego, po zdaniu matury 
Skwierczyński aplikował na studia wyższe na Wy-
dziale Chemii Politechniki Szczecińskiej, lecz nie 
został przyjęty. W takiej sytuacji zdecydował się za-
trudnić w sierpniu 1960 r. w Laboratorium Chemicz-
nym Szczecińskich Zakładów Włókien Sztucznych. 

Po pewnym czasie został przeniesiony do Biura Kon-
strukcyjnego, gdzie pracował jako kreślarz.

W sierpniu 1961 r., w wyniku wylewu krwi do 
mózgu, zmarła matka Skwierczyńskiego, co zapocząt-
kowało jego konflikt z ojcem (wkrótce zapoznał on 
młodą dziewczynę i już w 1962 r. wziął z nią ślub), 
jak również zmusiło go do przejęcia opieki nad niedo-
łężną babcią. W związku tym pojawiły się problemy 
finansowe, które niewątpliwie odegrały istotną rolę 
w podjęciu przez niego decyzji o nawiązaniu współ-
pracy z aparatem bezpieczeństwa państwa.

Należałoby zauważyć, że Skwierczyński już wcześ-
niej planował związać swe losy z organami siłowymi. 
W 1960 r. starał się o przyjęcie do Milicji Obywatel-
skiej, a w 1961 r. do Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancer-
nych w Poznaniu. W pierwszym przypadku został 
odrzucony ze względu na zbyt młody wiek, w drugim 
zaś z uwagi na zmiany chorobowe na płucach. Nie-
mniej już od 1960 r. Skwierczyński współpracował 
z Komendą Wojewódzką MO w Szczecinie jako kon-
takt obywatelski Wydziału III, prowadząc inwigilację 
Świadków Jehowy (sprawa o kryptonimie „Kreślarz”). 
Praca ta go pasjonowała. Jak zapisano w sprawozda-
niu z 24 marca 1962 r.: „Zadania, jakie otrzymywał, 
wykonywał dokładnie i z własnej inicjatywy poświę-
cając dużo własnego, wolnego czasu, nawet i w nocy 
ustalał miejsca pobytu rodziny Bartosików”. Tak wiel-
kie zaangażowanie młodego człowieka w działania 
na rzecz aparatu bezpieczeństwa wynikało niewątpli-
wie ze specyficznych cech jego osobowości (m.in. od-
porności na stres i czerpaniu przyjemności z ryzyka). 
Ponadto, jak przedstawił to w notatce służbowej z 21 
marca 1962 r. jeden z funkcjonariuszy: „Oświadczył 
on [Skwierczyński], że współpraca z naszymi organa-
mi podoba się jemu, gdyż rozumie, że przyczynia się 
do zwalczania wrogiego elementu działającego prze-
ciwko Polsce. […] Zapytałem go […] czy przypadkiem 
nie działa na podstawie wrażeń po przeczytanych 

| Przemysław Benken, OBEP IPN Szczecin
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książkach kryminalnych i szpiegow-
skich. Oświadczył on, że m.in. i prze-
czytane książki wpłynęły na jego 
stanowisko. Jest jednak inny powód, 
którym się kieruje. Jest on młodym 
człowiekiem wychowanym w Polsce 
i uważa, że jego obowiązkiem jest 
Polsce pomagać”. Być może młody 
mężczyzna rzeczywiście początko-
wo kierował się pobudkami patrio-
tycznymi i chęcią brania udziału 
w pasjonujących go „tajnych opera-
cjach”. Z biegiem lat jednakże coraz 
większą rolę odgrywały gratyfikacje 

finansowe, które otrzymywał w zamian za współpra-
cę i których niekiedy wręcz się od funkcjonariuszy 
domagał. Warto zauważyć, iż pragnąc przypodobać 
się oficerom aparatu bezpieczeństwa podczas pierw-
szych spotkań, informował ich o „wrogim” stosunku 
ojca do komunistycznych rządów w Polsce.

W marcu 1962 r. podjęto decyzję o zwerbowaniu 
Franciszka Skwierczyńskiego do pracy w Specjalnej 
Grupy Operacyjnej KW MO w Szczecinie w związ-
ku z pojawieniem się możliwości jego wyjazdu do 
USA i podjęcia tam studiów wyższych, które miał sfi-
nansować mu wujek (brat matki) mieszkający od lat 
w Chicago. Planowano, że po uzyskaniu dobrego wy-
kształcenia na kierunku technicznym Skwierczyński 
mógłby rozpocząć w USA działalność wywiadowczą. 
W październiku 1962 r. Skwierczyński zwolnił się 
z SZWS i po kilkukrotnych, szybko po sobie nastę-
pujących zmianach miejsca pracy ostatecznie, od 16 
marca 1964 r., otrzymał posadę konstruktora w Szcze-
cińskiej Fabryce Motocykli (od 1967 r., po zmianie 
profilu produkcji przedsiębiorstwa, Fabryce Mechani-
zmów Samochodowych „Polmo” w Szczecinie). Przez 
cały ten okres Skwierczyński przygotowywał się do 
wyjazdu do USA, ucząc się języka angielskiego i tech-
niki pracy wywiadowczej. 10 stycznia 1964 r. Skwier-
czyński, będąc już oficjalnym kandydatem na przerzut 
do USA (pseudonim „Port”), podpisał dziesięcioletnie 
zobowiązanie do pracy wywiadowczej za granicą, po 
czym obrał sobie pseudonim „Śmiały”. Od tego czasu 
był on tajnym współpracownikiem Wydziału IV De-
partamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Jednakże nieumiejętność przyswojenia sobie języ-
ka angielskiego, nieukończenie specjalistycznych 
kursów zawodowych, jak również „nieuzasadnione 

operacyjnie” wstąpienie przez młodego mężczyznę 
w związek małżeński spowodowało, że pracownicy 
Wydziału IV uznali jego dalsze przygotowania do wy-
jazdu za niecelowe i przekazali go w marcu 1968 r. 
Wydziałowi III KW MO (Grupa VI). Od tej pory TW 
„Śmiały” miał za zadanie zabezpieczać zakład pra-
cy, przekazując informacje o nastrojach panujących 
wśród załogi i przestępczości gospodarczej, za co wy-
nagradzano go pieniężnie. Z pracy tej przez szereg lat 
wywiązywał się dobrze, przedstawiając szczegółowe 
charakterystyki kolegów z pracy, a także podając in-
formacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach.

Pod koniec 1979 r., wraz z komplikującą się sytu-
acją wewnętrzną w Polsce, przed Skwierczyńskim 
postawiono nowe zadanie. Miał on przedostać się do 
ścisłego kierownictwa przyszłych komitetów strajko-
wych i prowadzić działania zmierzające do dezinte-
gracji tych struktur od wewnątrz. Podczas „strajku 
sierpniowego” w 1980 r. TW „Śmiały” (w tym czasie 
używał pseudonimu „Kamil”) był członkiem Komitetu 
Strajkowego FMS „Polmo”. Następnie Skwierczyński 
wszedł do prezydium Międzyzakładowej Komisji Ro-
botniczej, do której oddelegowano go na stałe z ini-
cjatywy Zakładowej Komisji Robotniczej. Po zare-
jestrowaniu NSZZ „Solidarność” TW „Kamil” został 
wiceprzewodniczącym Komitetu Zakładowego NSZZ 
„Solidarność” w FMS „Polmo”. Wybrano go również 
na delegata na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „So-
lidarność” w Gdańsku, po którym został on powołany 
do prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
(zajął miejsce Mieczysława Ustasiaka, który zastąpił 
wiceprzewodniczącego ZR Stanisława Wądołowskie-
go wybranego do władz krajowych). Skwierczyński 
uzyskał dzięki temu idealne warunki do prowadzenia 
szeroko zakrojonej działalności realizowanej na rzecz 
Wydziału III KW MO. Informował on funkcjonariu-
szy (często kilka razy dziennie) nie tylko o kwestiach 
związanych z działalnością statutową związku, lecz 
także przekazywał tzw. dane wrażliwe odnośnie 
członków ZR i innych osób ważnych dla jego funkcjo-
nowania. Informacje TW „Kamil” były oceniane wy-
soko. Od 1 grudnia 1981 r. pobierał on od funkcjona-
riuszy stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 
od 6 do 10 tys. zł (dla porównania w listopadzie 1982 r. 
zarabiał 6,9 tys. zł miesięcznie).

Po wprowadzeniu stanu wojennego Skwierczyń-
ski został za swoją zgodą internowany na cztery mie-
siące, gdyż przemawiały za tym względy operacyjne
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W dniach 16-18 kwietnia 2015 r. Okręgowa Izba Rad-
ców Prawnych w Szczecinie gościła członków Kapituły 
Seniora działającej przy Krajowej Radzie Radców Praw-
nych. Coroczne spotkanie Kapituły było poświęcone za-
gadnieniom związanych z rozpatrywaniem wniosków 
w zakresie zgłoszonej pomocy, przekazaniem rzecznikom 
Funduszu Seniora wytycznych w zakresie realizacji przy-
znanych zadań, a także z analizą bieżących zadań. Spot-
kanie połączone było z naradą Rzeczników Funduszu Se-
niora. Od 2013 r. w posiedzeniach Kapituły uczestniczyli 
przewodniczący Klubów Seniora działających przy okrę-
gowych izbach radców prawnych. Obok części oficjalnej, 
organizator tegorocznego posiedzenia Kapituły Funduszu 
Seniora – OIRP w Szczecinie - zapewniła jej uczestnikom 
możliwość poznania uroków Szczecina.

Warto przypomnieć, iż Fundusz Seniora został powo-
łany na mocy uchwały KRRP nr 223/V/2000 z dnia 15 
grudnia 2000 r. realizującej wytyczne VIII Zjazdu Krajo-
wej Rady Radców Prawnych. Na Fundusz Seniora składa 
się 4-procentowy odpis z tej części składek, jaką przeka-
zują wszystkie okręgowe izby radców prawnych do Kra-
jowej Rady Radców Prawnych. Wskazanymi środkami 
zarządza Kapituła. Fundusz Seniora adresowany jest do 
emerytów, rencistów niewykonujących już dziś pracy za-
wodowej, których dochód miesięczny netto nie przekra-
cza średniej krajowej w jednostkach budżetowych (na rok 
2014 tym granicznym kryterium dochodowym jest kwota 
3.652 zł). Z pomocy funduszu mogą też korzystać będą-
ce niejednokrotnie w trudnej sytuacji materialnej osoby 
owdowiałe po zmarłych radcach prawnych. Często zdarza 
się, że pomoc z Funduszu Seniora w formie bezzwrotnej 
zapomogi pieniężnej stałej bądź okresowej, poprzedzana 
jest wsparciem finansowym ze strony macierzystych rad 
okręgowych izb radców prawnych, w których aktywnie 
funkcjonują rzecznicy Funduszu Seniora. [  ]

Anna Koziura, rzecznik prasowy OIRP w Szczecinie 

Spotkanie Członków Kapituły  
Funduszu Seniora

(wcześniej przekazał funkcjonariuszom aparatu 
bezpieczeństwa bardzo dokładne informacje na 
temat zabezpieczeń budynku ZR na ul. Małopol-
skiej w Szczecinie). Po umieszczeniu w ośrodku 
odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim, TW 
„Kamil” przystąpił do rozpracowywania inter-
nowanych (przebywał w jednej celi z członkami 
ZR: Marianem Jurczykiem, Stanisławem Kocja-
nem, Janem Nowakiem i S. Wądołowskim), prze-
kazując informacje o ich stanie psychofizycznym 
i omawianych przez nich perspektywach rozwo-
ju wypadków w kraju i kontynuowania działań 
antykomunistycznych. Skwierczyńskiego zwol-
niono z ośrodka odosobnienia 9 kwietnia 1982 
r. ze względów operacyjnych, aby poprzez jego 
tajną działalność uniemożliwić ponowne scala-
nie się rozbitych struktur opozycyjnych, które 
zaczęły się częściowo odbudowywać. Gdy 26 
czerwca 1982 r. w Szczecinie powołano Regio-
nalną Komisję Strajkową – Radę Koordynacyj-
ną, w jej skład wszedł również Skwierczyński, 
umiejętnie doprowadzając do dezintegracji tego 
środowiska. Ponadto TW „Kamil” przyczynił się 
do likwidacji drukarni wydającej podziemne pis-
ma („Tygodnik Wojenny”, „Prolet”) i szczegółowo 
informował o działaniach Międzyregionalnego 
Komitetu Obrony „Solidarności”. Rozpracowy-
wał również działające w szczecińskim środowi-
sku akademickim tzw. Szefostwo Konspiracji. Za 
rozbicie RKS-u Skwierczyński otrzymał od mini-
stra Spraw Wewnętrznych nagrodę w wysokości 
20 tys. złotych (wnioskowano dla niego o 50 tys.). 
Dodać do tego należało, że TW „Kamil” zdołał 
uniknąć dekonspiracji i na początku 1983 r. bez 
przeszkód wyjechał do Francji, wraz z żoną i cór-
ką, przedstawiając się jako osoba prześladowana 
przez polskie władze.

Podsumowując należałoby stwierdzić, że Fran-
ciszek Skwierczyński odegrał ogromną rolę w dzia-
łaniach aparatu bezpieczeństwa skierowanych 
przeciwko opozycji demokratycznej w latach 80. 
Z zachowanych dokumentów wynikało, iż nie tyl-
ko wykonał on tytaniczną pracę tworząc de facto 
kronikę „Solidarności” (geneza, okres legalnego 
funkcjonowania, próby scaleniowe po stanie wo-
jennym), lecz aktywnie angażował się w działania 
mające na celu rozbijanie struktur związkowych. 
Pomimo jego górnolotnych deklaracji z lat 60., wy-
daje się, że głównym motywem działań TW „Kamil” 
były profity ekonomiczne i wrodzona skłonność do 
ryzyka, z której wynikała jego niewątpliwa fascyna-
cja działalnością tajnych służb. [  ]
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