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Informacje dla autorów

W „Palestrze” publikujemy artykuły naukowe, artykuły praktyczne, glosy, prze-
glądy orzecznictwa, recenzje, sprawozdania oraz teksty informacyjne. Czasopismo 
sprofilowane jest na szeroko ujęte prawo sądowe, czyli materialne i procesowe prawo 
cywilne (w tym prawo handlowe, prawo własności intelektualnej oraz prawo pracy) 
oraz materialne i procesowe prawo karne. Podejmowane są również zagadnienia 
z zakresu prawa administracyjnego, konstytucyjnego oraz międzynarodowego, 
a także historyczno-prawne, ale dotyczące szeroko ujętej adwokatury. 

Z uwagi na liczebność nadsyłanych opracowań, ich różnorodność i niejednolitość 
wprowadzone zostały wymogi wobec przesyłanego materiału w zakresie objętości 
oraz sposobu prezentacji treści, w tym konstrukcji odsyłaczy. Artykuły naukowe nie 
powinny przekraczać 10 stron tekstu (1 strona = 1800 znaków). Objętość glos to 5–8 
stron, recenzji 2–5 stron, a sprawozdań i tekstów informacyjnych 1–3 stron.

Teksty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: redakcja@palestra.pl, 
ewentualnie tradycyjną drogą pocztową (ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa) 
z wydrukiem oraz edytowalną wersją elektroniczną na płycie CD lub DVD. Do arty-
kułów (z pominięciem glos, recenzji, sprawozdań i tekstów informacyjnych) należy 
dodać tytuł w języku angielskim, streszczenie w językach angielskim i polskim (do 
600 znaków), pojęcia kluczowe (również w językach angielskim i polskim). Wszystkie 
teksty należy zaopatrzyć w krótką informację o autorze/autorach (status zawodowy 
i naukowy, dane adresowe, numer telefonu) oraz oświadczenie, że tekst nie został 
przedstawiony innej redakcji.

Prosimy o jednolite wstawianie przypisów na dole strony, według następujących 
zasad. Książkę cytujemy wg wzorca: Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 10, 
Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 112. Gdy książka posiada wielu autorów, a jest pod 
redakcją jednego, wskazujemy cytowanego autora oraz stronę w redagowanej książ-
ce według wzorca: E. Wojnicka, Autorskie prawa osobiste, (w:) Z. Radwański (red.), 
System Prawa Prywatnego, t. 13 – Prawo autorskie, red. J. Barta, wyd. 2, Warszawa, 
C.H. Beck 2007, s. 239. Artykuł w czasopiśmie proszę powoływać w sposób następujący: 
pierwsza litera imienia, nazwisko, tytuł kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie lub 
jego skrót (np. KKP, PiP, PPiA), rok wydawniczy, numer zeszytu oraz strony – wszyst-
kie elementy oddzielone przecinkiem (np. M. Filar, Pierwsze – nie mieszać, „Palestra” 
2012, nr 7–8, s. 215–216). W przypadku kolejnego przywołania cytowanej wcześniej 
pozycji proszę wpisać pierwszą literę imienia, nazwisko, początek tytułu (kursywą) 
oraz strony (np. M. Filar, Pierwsze, s. 215). Gdy cytujemy tę samą pozycję, co w przy-
pisie poprzednim proszę wpisać słowo „Tamże” oraz numer strony (Tamże, s. 216). 
W przypadku publikacji elektronicznych proszę podać – oprócz autora i tytułu – ad-
res strony internetowej oraz – w nawiasie kwadratowym – datę dostępu. Dodatkowe 
informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej (www.palestra.pl). 

Wszystkie teksty przesyłane do redakcji poddawane są recenzjom. W przypadku 
artykułów i glos są to recenzje wewnętrzna i zewnętrzna. Wynik recenzji wpływa na 
decyzję o skierowaniu tekstu do druku. 

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania, wynikających z opracowania re-
dakcyjnego, zmian w tekstach przyjętych do druku. Nadesłanie tekstu z zamiarem 
opublikowania go w „Palestrze” jest tożsame z udzieleniem zgody na publikację 
w Internecie. Tekstów niezamówionych nie zwracamy. 

Na okładce znajduje się strona tytułowa Statutu kaliskiego Artura Szyka. Artystę tego 
prezentowaliśmy już na okładce „Palestry” w numerze 11 z 2016 r. Tym razem okazja 
jest szczególna, gdyż w maju br. mija 70 lat od powstania państwa Izrael. Stanowi to 
znakomity asumpt do przypomnienia nie tylko dzieła artysty, który twierdził: „Jestem 
Żydem, a Polska jest moją ojczyzną. Nie umiem jednego od drugiego oddzielić w moim 
sercu”, ale przede wszystkim samego Statutu kaliskiego – Wielkiej Karty Swobód Żydów 
w Polsce, powstałej w czasach, gdy w innych krajach byli prześladowani, a obowiązują-
cej przez cały okres Pierwszej Rzeczypospolitej. 

Statut kaliski został wydany w 1264 r. przez księcia Bolesława Pobożnego. Nadawał 
on Żydom przywileje i brał ich w ochronę prawa. 

Artur Szyk na 45 pięknie ilustrowanych kartach przedstawił nie tylko sam Statut, ale 
też wkład Żydów w polskie dzieje, kulturę, gospodarkę, walkę o niepodległość w po-
wstaniach i Legionach Piłsudskiego. 

Statut został pięknie wydany w Monachium w 1932 r. Wtedy też Artur Szyk powie-
dział: „W Statucie Kaliskim gloryfikuję jeden z najpiękniejszych aktów liberalizmu pol-
skiego w dziejach Europy. Wierzę mocno, że świetne tradycje polskiej tolerancji religijnej 
i narodowej zatriumfują nad nagonkami rozpętanych nacjonalizmów”.

Państwo Izrael powstało w następstwie II wojny światowej i Holokaustu. Zabiegi 
o utworzenie państwa żydowskiego w Palestynie trwały jednak już od końca XIX w., 
a w okresie międzywojennym były wspierane oficjalnie i nieoficjalnie przez Polskę, szcze-
gólnie Marszałka Piłsudskiego popierającego działania Włodzimierza Żabotyńskiego. 
W sposób tajny Polska szkoliła żołnierzy żydowskich, którzy docierali potem do Palestyny. 
Ci, którzy pozostali w Polsce, z powodu ograniczeń brytyjskich, walczyli w 1943 r. 
w Powstaniu w Getcie Warszawskim w szeregach Żydowskiego Związku Wojskowego. 
W 1948 r. większość przywódców pierwszych władz Izraela, jak i większość pierwszego 
Knesetu, stanowi Żydzi wywodzący się z Polski i mówiący po polsku.

AJR
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wPRowadZenie 

W literaturze można spotkać różne defi-
nicje przedsiębiorstwa rodzinnego – w tym 
grupy takich, w których jedynym wspólnym 
mianownikiem jest właściwie cecha „rodzin-
ności”. Najczęściej przedsiębiorstwa rodzinne 
interpretuje się jako takie, w których przynaj-
mniej dwa pokolenia rodziny mają wpływ na 
politykę1. Dodatkowo wskazuje się, że „firma 
rodzinna zawiera dwa interaktywne, we-
wnętrznie powiązane i równie istotne elemen-
ty i że zdarzenie w jednym elemencie może 
wpływać i kształtować ten drugi”2. Wskazać 
należy, że najczęściej charakterystykę przed-
siębiorstwa określa się z punktu widzenia 
struktury własności i organizacji zarządzania. 
Porządkującą uwagą powinno być dodatko-
wo stwierdzenie, że przesłankę definiowania 
w tym ujęciu stanowi fakt, iż dany podmiot 
gospodarczy wyrasta z rodzinnego biznesu 
(nawet jeśli polityka przedsiębiorstwa reali-
zowana jest przez zatrudnionych do tego 
celu menedżerów – nawet w takim bowiem 
przypadku utrzymana zostaje szczególna spe-
cyfika przedsiębiorstwa rodzinnego)3. Jedną 

Marcin Maciejak

PRZedsiębioRstwo w sPadKu  
– anaLiZa Założeń PRojeKtu  

ustawy o ZaRZądZie suKcesyjnym 
PRZedsiębioRstwem osoby fiZycZnej

z cech charakterystycznych wskazywanych 
w definicjach przedsiębiorstwa rodzinne-
go jest także sukcesja, sprowadzająca się do 
aktywnego udziału wielu pokoleń tej samej 
rodziny w działalności podmiotu gospodar-
czego4. 

Przedsiębiorstwa rodzinne od wieków 
prężnie działają i rozwijają się w gospodar-
kach wszystkich krajów, w niektórych (można 
pokusić się o stwierdzenie, że w większości) 
stanowiąc najbardziej naturalny sposób pro-
wadzenia działalności gospodarczej. Rozwój 
rodzinnej przedsiębiorczości dzieje się rów-
nolegle z rozwojem rodzin przedsiębiorców, 
co sprawia, że cykle życia obu podmiotów 
w wielu punktach się stykają i współzależą od 
siebie. Problematyka przedsiębiorstw rodzin-
nych oraz związane z ich charakterystyką ba-
riery i szanse coraz częściej w ostatnich latach 
pojawiają się również w polskiej debacie pu-
blicznej. Niektóre badania wskazują, że przed-
siębiorstwa tego typu stanowią 90% wszystkich 
przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych 
i Kanadzie, 75% wszystkich przedsiębiorstw 
w Unii Europejskiej i 36% w Polsce – biorąc pod 
uwagę kryterium wyodrębnienia polegające na 

1 R. Donelley, The family business, „Harvard Business Review” 1964, vol. 42, no. 4, s. 94; podobnie: Q. Fleming, Tajniki 
przetrwania firmy rodzinnej, Wyd. One Press Small Business, Gliwice 2000, s. 105–107.

2 B. S. Hollander, N. S. Elman, Family-owned business: An emerging field of inquiry, „Family Busines Review” 1988, vol. 1,  
no. 2, s. 146, za: H. Kałuża, Firmy rodzinne w XXI wieku – specyfika i sukcesja, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. 
Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009, nr 75, s. 49.

3 M. Larsson, H. Lindgren, D. Nyberg, Entrepreneurship, active ownership & succession strategies: The longterm viability 
of the Swedish Bonnier and Wallenberg family business groups, (w:) P. Poutziouris (red.), Tradition or entrepreneurship in the 
new economy?, 11th Annual World Conference Family Business Network, Londyn 2000, s. 238.

4 J. H. Astrachan, B. M. Astrachan, Families business: The challenges and opportunities of interprofessional collaboration, 
(w:) C. E. Aronoff, J. H. Astrachan, J. L. Ward (red.), Family Business Sourcebook II: A guide for families who own businesses 
and the professionals who serve them, Business Owner Resources, Marietta 1996, s. 536.
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wyraźnym stwierdzeniu rodzinnej tożsamości 
przedsiębiorstwa5. 

Głównym celem rodzinnie prowadzonej 
działalności gospodarczej jest nie tylko cel 
czysto zarobkowy – mimo że rodzinny biznes 
z tego punktu widzenia jest szczególnie istotny, 
zapewniając byt (dobrobyt) wszystkim zaanga-
żowanym osobom. Nie mniej ważnym celem 
poza tą homeostazą jest także niezagrożony 
rozwój, długofalowe dziedzictwo implikujące 
konieczność kontynuacji działań założycieli6. 
Przygotowanie następnego pokolenia do suk-
cesji obejmuje najczęściej stopniowe wprowa-
dzanie młodszych pokoleń do biznesu przez 
przydzielanie im coraz bardziej odpowiedzial-
nych funkcji w realizowanych działaniach, co 
umożliwia zyskanie przez nich niezbędnego 
doświadczenia i wypracowanie sobie przez 
nich pozycji w strukturze przedsiębiorstwa7. 
Wspomniana kontynuacja działań obejmo-
wać powinna również sukcesję wynikającą ze 
śmierci założyciela, co utrudniają (bo nie unie-
możliwiają całkowicie) aktualnie obowiązujące 
w Polsce przepisy. Dla firm rodzinnych, któ-
rych większość działa w formie jednoosobowej 
działalności gospodarczej, jest to komplikacja 
szczególnie uciążliwa.

anaLiZa aKtuaLnego  
stanu PRawnego

W obecnym stanie prawnym śmierć przed-
siębiorcy w zasadzie oznacza koniec bytu 
prawnego przedsiębiorstwa, a kontynuacja 
jego działalności w zupełnie niezmienionym 
kształcie formalno-prawnym jest niemożliwa. 
Ograniczenia te dotyczą nie tylko zagadnień 
związanych z jego funkcjonowaniem w reje-
strach i z punktu widzenia prawa podatkowe-

go, ale i zagadnień praktycznych. Jeśli wskazać 
katalog problemów związanych ze śmiercią 
przedsiębiorcy prowadzącego  jednoosobową 
działalność gospodarczą, objąć on powinien 
fakty, że8:
– ograniczona jest możliwość posługiwania 

się nazwą przedsiębiorstwa,
– nie ma możliwości posługiwania się nume-

rem NIP przedsiębiorstwa, którego właści-
ciel zmarł,

– śmierć przedsiębiorcy oznacza wygaszenie 
umów o pracę (jeśli spadkobiercy nie przyj-
mą spadku) i pełnomocnictw, niektórych 
umów cywilnoprawnych, a także niektó-
rych decyzji administracyjnych (koncesji, 
licencji, zezwoleń), które są niezbędne do 
prowadzenia działalności,

– utrudniony jest dostęp do rachunku banko-
wego przedsiębiorstwa,

– zachodzi konieczność zwrócenia w całości 
wraz z odsetkami (liczonymi od dnia prze-
kazania) pomocy publicznej, jeśli taka zosta-
ła przyznana,

– postępowanie spadkowe może być (i naj-
częściej w Polsce jest) długotrwałe.
Przedsiębiorcy chcący uniknąć tego typu 

problemów zapobiegawczo mogą przekształ-
cić przedsiębiorstwo w spółkę – na przykład 
jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością. Takie przedsięwzięcie umożliwia 
stosunkowo prostą sukcesję praw i obowiąz-
ków po śmierci właściciela. Podstawową wadą 
takiego rozwiązania jest jednak to, że trans-
fer zysków do majątku prywatnego (a w taki 
sposób zyski „dzieli” znakomita większość 
jednoosobowych przedsiębiorców) podlega 
podwójnemu opodatkowaniu – po raz pierw-
szy przez obciążenie podatkiem dochodowym, 
po raz drugi zaś – podatkiem od dywidendy 
nałożonym na osobę fizyczną (czyli samego 

5 Firma rodzinna to marka, Raport z badania przeprowadzonego w ramach projektu „Statystyka firm rodzinnych”, 
Instytut Biznesu Rodzinnego, Poznań 2016, s. 12.

6 G. Skrojny, Pokolenia perspektyw i perspektywy pokoleń w biznesie rodzinnym, „Biznes Rodzinny w Polsce. Wyzwania 
i Perspektywy” 2006, nr 1, s. 8.

7 Badanie firm rodzinnych 2016. Firmy rodzinne w obliczu zmian, PWC, Warszawa 2016, s. 14.
8 M. Ratajczak, Firma umiera wraz ze śmiercią przedsiębiorcy. Ministerstwo Rozwoju już to zmienia, https://www.money.

pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/firma-umiera-wraz-ze-smiercia-przedsiebiorcy,254,0,2393342.html, 23.02.2018.



5/2018

71

Przedsiębiorstwo w spadku...

właściciela). Możliwe jest również wniesienie 
przedsiębiorstwa jako aportu do wcześniej za-
łożonej spółki prawa handlowego, co jednak 
przez samych przedsiębiorców może być ode-
brane jako proces skomplikowany, a na pew-
no wymagający umiejętności przewidywania 
przyszłych zdarzeń z odpowiednim wyprze-
dzeniem.

Jeśli działalność gospodarcza była prowa-
dzona jednoosobowo, może ona zostać przejęta 
na drodze dziedziczenia przez spadkobierców 
zmarłego przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 922 
Kodeksu cywilnego9 spadkobiercy przejmują 
wówczas prawa i obowiązki majątkowe zmar-
łego. Dzieje się to jednak w oparciu o przepisy 
określające zasady dziedziczenia ustawowego, 
co uprawnia do stwierdzenia, że takiej sukcesji 
nie można określić jako sukcesji płynnej i nie-
zakłócającej działania przedsiębiorstwa. Istot-
nym zagadnieniem w przypadku prowadze-
nia działalności gospodarczej są także prawa 
i obowiązki wynikające z przepisów podat-
kowych. W przypadku śmierci przedsiębior-
cy prowadzącego jednoosobową działalność 
gospodarczą zastosowanie ma m.in. przepis 
art. 97 Ordynacji podatkowej10, który stanowi, 
że „spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem, 
przejmują przewidziane w przepisach prawa 
podatkowego majątkowe prawa i obowiązki 
spadkodawcy, a jeżeli na podstawie przepisów 
prawa podatkowego, spadkodawcy przysłu-
giwały prawa o charakterze niemajątkowym, 
związane z prowadzoną działalnością gospo-
darczą, uprawnienia te przechodzą na spadko-
bierców pod warunkiem dalszego prowadze-
nia tej działalności na ich rachunek”. Dotyczy 
to również praw i obowiązków z tytułu spra-
wowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika 
oraz praw i obowiązków wynikających z decy-
zji wydanych na podstawie przepisów prawa 
podatkowego. Nie ma zatem w tym przypad-
ku mowy o sukcesji, ale o przejęciu niejako 
przedsiębiorstwa przez nowego właściciela. 
Po śmierci przedsiębiorcy zatem w zasadzie 

nie ma możliwości dokonywania bieżących 
działań w ramach przedsiębiorstwa takich, jak 
sprzedaż produktów czy świadczenie usług 
oraz regulowanie zobowiązań wobec pracow-
ników czy kontrahentów. W przypadku zatem 
śmierci właściciela spadkobiercy mają możli-
wość przejęcia wyłącznie majątku przedsię-
biorstwa, a nie jego praw i obowiązków. Mimo 
faktu, że przedsiębiorstwo bez majątku racji 
bytu nie ma, to sam majątek, bez całej „gospo-
darczej obudowy”, o działalności gospodarczej 
nie świadczy.

Zasadność i ceL  
PRojeKtowanych PRZePisów

Szacuje się, że w każdym miesiącu z ewi-
dencji działalności gospodarczej znika około 
stu przedsiębiorstw z powodu śmierci wła-
ściciela. Statystyki wskazują, że według da-
nych z roku 2016 niemal 200 tys. figurujących  
w CEIDG przedsiębiorców ukończyło 65. rok ży-
cia. Wielu spośród nich zakładało swoje przed-
siębiorstwa w latach 90. i zbliża się do wieku po-
deszłego – ze wszystkimi tego konsekwencjami, 
by wymienić choćby zwiększone statystycznie 
prawdopodobieństwo śmierci bądź poważnych 
chorób. Przeprowadzone przez Instytut Biznesu 
Rodzinnego badanie (2016 r.) wskazuje, że 70% 
właścicieli firm rodzinnych chce przekazać biz-
nes swoim następcom prawnym, ale w praktyce 
41,5% z nich nie zastanawiało się nad samym 
procesem takiego przekazania. Jedynie 31% 
zainteresowało się problematyką sukcesji, ale 
dokładny plan działania nie został opracowany. 
Jedynie 9,2% respondentów odpowiedziało, że 
są dobrze przygotowani na przekazanie biznesu 
swoim następcom.

Głównym celem znajdującej się od lipca 
ubiegłego roku w opracowaniu na kolejnych 
etapach drogi legislacyjnej ustawy o zarządzie 
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycz-
nej jest zapewnienie przedsiębiorcom będącym 

9 Z dnia 23 kwietnia 1964 r., tekst jedn. Dz.U. z  2017 r., poz. 459.
10 Z dnia 29 sierpnia 1997 r., tekst jedn. Dz.U z 2017 r., poz. 201.
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osobami fizycznymi możliwości zachowania 
ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po 
ich śmierci. Punktem wyjścia do opracowania 
tych przepisów jest założenie, zgodnie z którym 
przedsiębiorstwo należy postrzegać jako dobro 
prawne, mające nie tylko wartość majątkową 
i gospodarczą, ale również społeczną. Celem po-
bocznym omawianej regulacji jest wzmocnienie 
ochrony praw osób trzecich związanych z pro-
wadzeniem przedsiębiorstwa, w tym przede 
wszystkim pracowników, kontrahentów i pod-
miotów współpracujących z przedsiębiorcą11. 
Zgodnie z zamiarem projektodawcy konieczne 
jest skonstruowanie ram prawnych umożliwia-
jących płynną kontynuację działalności wyko-
nywanej po śmierci przedsiębiorcy przez osobę 
fizyczną w okresie przejściowym (czyli w czasie 
od śmierci przedsiębiorcy – otwarcia spadku – do 
czasu ustalenia następców prawnych przedsię-
biorcy i rozstrzygnięcia o przyszłości przedsię-
biorstwa). Procedowany akt prawny regulować 
ma zatem zasady tymczasowego zarządzania 
przedsiębiorstwem przedsiębiorcy będącego 
osobą fizyczną po jego śmierci oraz kontynu-
owania działalności gospodarczej prowadzonej 
za pośrednictwem danego przedsiębiorstwa12. 
Ustawa wprowadza w związku z powyższym 
generalną regułę, że osoba albo osoby, które na-
były przedsiębiorstwo po śmierci przedsiębiorcy 
będącego osobą fizyczną, są – na zasadach w jej 
przepisach określonych – następcami prawny-
mi tego przedsiębiorcy w zakresie praw i obo-
wiązków związanych z prowadzeniem tego 
przedsiębiorstwa13. Według projektu ustawy 
osobami, które z chwilą śmierci przedsiębiorcy 
są lub stają się właścicielami przedsiębiorstwa, 
są pierwotni następcy prawni przedsiębiorcy 
i (lub) małżonek przedsiębiorcy. W rozumieniu 
ustawy zatem „pierwotnym następcą prawnym 
przedsiębiorcy” jest osoba, która nabyła przed-
siębiorstwo w spadku (definicja tej konstrukcji 
prawnej znajdzie się w dalszej części tekstu) 

z chwilą otwarcia spadku, czyli spadkobierca 
ustawowy, testamentowy albo zapisobierca 
windykacyjny14.

ZaRZąd suKcesyjny 
PRZedsiębioRstwem  
– najważniejsZe Założenia

Punktem wyjścia dla procesu sukce-
sji w oparciu o projektowane przepisy jest 
„przedsiębiorstwo w spadku”, obejmujące 
składniki niematerialne i materialne, przezna-
czone do wykonywania działalności gospodar-
czej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie 
przedsiębiorcy w chwili jego śmierci, którego 
szczegółową definicję zawiera art. 2 omawia-
nego projektu.

Zgodnie z art. 18 projektu ustawy zarząd 
sukcesyjny ma obejmować zobowiązanie do 
prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz 
umocowanie do czynności sądowych i pozasą-
dowych związanych z prowadzeniem przed-
siębiorstwa w spadku. Przyznanie zarządcy 
sukcesyjnemu zdolności sądowej i procesowej 
ma na celu umożliwienie mu działania w po-
stępowaniach sądowych dotyczących przed-
siębiorstwa w spadku, mogących mieć przecież 
istotne znaczenie dla zachowania płynności 
finansowej przedsiębiorstwa. Zarządca sukce-
syjny działać ma w imieniu własnym, ale na 
rachunek współwłaścicieli przedsiębiorstwa 
w spadku (art. 21.1. projektu). 

Projekt ustawy zakłada, że NIP przedsię-
biorcy przechodzi na przedsiębiorstwo w spad-
ku i wygasa wraz z wygaśnięciem zarządu suk-
cesyjnego, a jeżeli zarząd sukcesyjny nie został 
ustanowiony – wraz z upływem terminu do 
powołania zarządcy sukcesyjnego.

Ustawa przewiduje zmiany w zakresie pro-
kury, statuując m.in., że jeżeli przedsiębiorca 
chce, aby prokura nie wygasła z chwilą jego 

11 Uzasadnienie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, UD190, Ministerstwo Roz-
woju i Finansów, s. 4.

12 Ibidem. 
13 Ibidem, s. 6.
14 Ibidem. 
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śmierci, powinien poczynić stosowne zastrze-
żenie. Wówczas z chwilą śmierci przedsiębior-
cy prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym, 
którego zasady działania zostały określone 
w ustawie (obecnie art. 1097 § 4 k.c. stanowi, 
że śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego 
zdolności do czynności prawnych nie powodu-
ją wygaśnięcia prokury).

W myśl analizowanego projektu zarządcę 
sukcesyjnego może powołać spadkodawca (co 
w praktyce oznacza konstrukcję przypomina-
jącą zapis testamentowy) – powołanie w tym 
przypadku potwierdzone zostaje stosownym 
oświadczeniem złożonym na piśmie pod rygo-
rem nieważności i złożonym na odpowiednim 
wniosku do CEIDG (art. 9 projektu). Jeśli takie-
go „zapisu” nie dokonano, zarządcę mogą po-
wołać małżonek przedsiębiorcy, któremu przy-
sługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, 
albo osoba, która przyjęła zapis windykacyjny, 
którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo 
albo udział w przedsiębiorstwie, a jeżeli nie 
ogłoszono testamentu, w którym został uczy-
niony taki zapis windykacyjny – osoba, która 
przyjęła spadek15. Jeśli chodzi o samą kwestię 
umowy o dział spadku – w przepisie art. 1037 
k.c. dodano § 3 wskazujący, że jeżeli do spad-
ku należy przedsiębiorstwo, umowa o dział 
spadku powinna być zawarta w formie pisem-
nej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 
W świetle obowiązujących przepisów nie jest 
bowiem jasne, czy umowa o dział spadku 
obejmująca przedsiębiorstwo wymaga formy 
szczególnej, o której mowa w art. 751 k.c., tj. czy 
należy zakwalifikować tę czynność jako zbycie 
przedsiębiorstwa. W celu zapobieżenia kolizji 
uprawnień kuratora spadku z ustanowionym 
dla przedsiębiorstwa w spadku zarządcą suk-
cesyjnym proponowana jest zmiana przepisu 
art. 667 k.p.c. poprzez dodanie § 3 wprowadza-
jącego wyłączenie przedsiębiorstwa spod za-
rządu majątkiem spadkowym sprawowanego 
przez kuratora spadku. 

Warto zauważyć ponadto, że uzasadnienie 

projektu ustawy przewiduje wprowadzenie 
daleko idących zmian w zakresie utrzymania 
w mocy decyzji administracyjnych związa-
nych z prowadzoną działalnością gospodar-
czą. W świetle obowiązujących uregulowań 
decyzja administracyjna wygasa z chwilą 
śmierci jej adresata. Ustawodawca postuluje, 
dla zapewnienia ciągłości działalności przed-
siębiorstwa, wyłączenie wspomnianej reguły 
w odniesieniu do decyzji takich jak koncesje, 
zezwolenia, licencje oraz pozwolenia związa-
ne z działalnością gospodarczą w celu umożli-
wienia zarządcy sukcesyjnemu wykonywania 
praw i obowiązków zeń wynikających, a uzy-
skanych przez przedsiębiorcę. Konieczność 
oczekiwania na wydanie nowych decyzji przez 
zarządcę sukcesyjnego albo następcę prawne-
go przedsiębiorcy (właściciela przedsiębior-
stwa w spadku) wykluczałaby bowiem ciągłość 
działalności i podważałaby sens ustanawiania 
zarządu sukcesyjnego. 

W celu zapewnienia kontynuacji wykonywa-
nia działalności gospodarczej z wykorzystaniem 
przedsiębiorstwa w spadku konieczne jest nadto 
zapewnienie możliwości trwania stosunków pra-
cy nawiązanych przez przedsiębiorcę jako praco-
dawcę. Ustawa przewiduje, że umowy o pracę 
nie wygasają w razie ustanowienia zarządu suk-
cesyjnego z chwilą śmierci pracodawcy. W takim 
przypadku umowy o pracę z pracownikami wy-
gasają z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjne-
go, chyba że przed tym dniem nastąpiło wypo-
wiedzenie, upływ okresu, na jaki umowy zostały 
zawarte, czy przejęcie pracownika przez nowego 
pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 
k.p. Rozwiązanie to stanowi gwarancję ciągłości 
funkcjonowania przedsiębiorstwa z udziałem 
osób zatrudnionych, a przy tym pozwala na 
ochronę praw pracowników, których stosunki 
pracy pozostaną w mocy na dotychczasowych 
zasadach16.

Należy wspomnieć, że ustawa przewiduje 
w swych postanowieniach zapewnienie za-
rządcy sukcesyjnemu dostępu do środków 

15 Art. 12 projektu.
16 Uzasadnienie, s. 106.
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zgromadzonych na rachunku zmarłego przed-
siębiorcy oraz prawa wydawania dyspozycji fi-
nansowych, co ma niejednokrotnie decydujący 
wpływ na bieżącą działalność przedsiębiorstwa 
związaną z regulowaniem zobowiązań prywat-
noprawnych i publicznoprawnych.

Wreszcie, analizując pokrótce najważniejsze 
spośród założeń omawianego projektu ustawy, 
nie sposób nie wspomnieć, że projekt ustawy 
reguluje także kwestie zarządu sukcesyjnego 
w przypadku śmierci wspólnika spółki cy-
wilnej, co dla bytu prawnego umowy spółki 
cywilnej ma szczególne znaczenie w sytuacji, 
gdy stronami umowy pozostają dwaj wspól-
nicy. I tak, art. 47 ust. 1 projektu ustawy sta-
nowi, że w przypadku gdy na skutek śmierci 
przedsiębiorcy w spółce cywilnej pozostaje 
jeden wspólnik, spółka ulega rozwiązaniu naj-
później z upływem terminu, o którym mowa 
w art. 12 ust. 10 (tj. z upływem dwóch miesięcy 
od dnia śmierci przedsiębiorcy, a jeżeli akt zgo-
nu przedsiębiorcy nie zawiera daty zgonu albo 
chwila śmierci przedsiębiorcy została ozna-
czona w postanowieniu sądu stwierdzającym 
zgon, termin ten biegnie od dnia odpowiednio: 
znalezienia zwłok przedsiębiorcy albo uprawo-
mocnienia się postanowienia sądu stwierdza-
jącego zgon), jeżeli wcześniej nie został usta-
nowiony zarząd sukcesyjny. Jedyny wspólnik 
spółki cywilnej może sam podejmować wszel-
kie czynności w zakresie prowadzenia spraw 
spółki do dnia ustanowienia zarządu sukce-
syjnego lub złożenia oświadczenia o zgodzie 
albo sprzeciwie wobec wejścia do spółki spad-

kobierców przedsiębiorcy (jeżeli został ustano-
wiony zarząd sukcesyjny) lub upływu terminu, 
o którym mowa w art. 12 ust. 10 – w przypadku 
gdy zarządu sukcesyjnego wcześniej nie usta-
nowiono17. 

Na zakończenie warto podkreślić, że pro-
jektodawca ograniczył ramy czasowe zarządu 
do dwóch lat od śmierci przedsiębiorcy, art. 
24 projektu przewiduje zaś wynagrodzenie 
dla zarządcy sukcesyjnego z tytułu pełnionej 
funkcji (o ile nie zdecyduje się działać bez po-
bierania wynagrodzenia). Zasady przyznania 
wynagrodzenia określają przepisy dotyczące 
umowy zlecenia18.

Podsumowanie

Wprowadzenie w życie przepisów oma-
wianego aktu prawnego prócz zabezpiecze-
nia interesów właścicieli jednoosobowych 
przedsiębiorstw stwarza szansę na kontynu-
ację funkcjonowania przedsiębiorstwa, któ-
re będzie w dalszym ciągu generować zyski, 
utrzyma miejsca pracy i będzie nieprzerwanie 
regulować zobowiązania wobec kontrahentów 
oraz zobowiązania publicznoprawne19 – tym 
samym zachowując wartość rodzinną danej 
działalności gospodarczej. Zakończenie ścież-
ki legislacyjnej pociągnie za sobą konieczność 
nowelizacji przepisów z zakresu m.in. prawa 
cywilnego, prawa administracyjnego, prawa 
pracy oraz prawa podatkowego20, co uświada-
mia wagę projektowanych rozwiązań. 

17 Art. 47 ust. 2 projektu.
18 Art. 735 Kodeksu cywilnego.
19 Uzasadnienie, s. 4.
20 Ibidem.
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S u m m a r y

Marcin Maciejak
suCCession of the enterprise – analysis of the draft aCt  
on the suCCession of a miCroenterprise

Polish family enterprises have been developing in a free market economy for almost three 
decades. Taking into account the length of the generational change, one can expect that currently 
many of them are faced with the need to decide on the direction of further development and 
the conditions for further functioning on the market. It can be argued that family businesses are 
a special type of business entities, on the one hand where there is strong identification with the 
owner-founder, and on the other – survival on the market in the family system requires ceding all 
activities and responsibility for successors. Maintaining the family character of an entity requires 
taking into account its transfer to the next generation. There is no doubt that handing over the 
company to successors is a difficult process and requires a deep analysis and, above all, a high 
level of trust from all its participants. Not without reason, therefore, the “nestors” most willingly 
transfer their achievements to the next generation from their own family. A serious problem with 
succession, however, appears in the case of the death of the founder. The aim of the text is to indi-
cate the proposed changes in Polish legislation, which enable the succession of the enterprise in 
this case, assuming the continuity of its existence. The discussion will be based on the analysis of 
the draft act on the succession of a microenterprise.

Key words: family enterprises, micro enterprises, succession, legal successor of the entrepre-
neur

Pojęcia kluczowe: przedsiębiorstwa rodzinne, mikroprzedsiębiorstwa, sukcesja, następca praw-
ny przedsiębiorcy
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NNajnowsze 
orzecznictwo

Michał Jackowski

PRZegLąd oRZecZnictwa  
tRybunału Konstytucyjnego  

w okresie marzec–maj 2018 r.

1. W okresie od marca do maja 2018 r. Trybu-
nał Konstytucyjny wydał pięć wyroków. Dwa 
z nich to orzeczenia negatywne, dwa to wyroki 
o zgodności z Konstytucją, a jeden, odnoszący 
się do regulacji społecznej inspekcji pracy, część 
przepisów uznaje za konstytucyjne, a jeden za 
zakresowo niekonstytucyjny.

Wyrokiem z 7 marca 2018 r., w sprawie  
K 2/17, Trybunał orzekł, że art. 129 ust. 4 Prawa 
ochrony środowiska jest niezgodny z art. 64 
ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, od-
raczając jednocześnie o 12 miesięcy termin utra-
ty jego mocy obowiązującej. Przepis ten usta-
nawia dwuletni termin zawity do zgłoszenia 
roszczenia przez właściciela nieruchomości, jeśli 
w związku z ograniczeniem sposobu korzystania 
z nieruchomości w związku z ochroną zasobów 
środowiska korzystanie z niej w dotychczasowy 
sposób lub zgodny z dotychczasowym przezna-
czeniem stało się niemożliwe lub istotnie ogra-
niczone. Właściciel nieruchomości może żądać 
wykupienia nieruchomości lub jej części albo 
odszkodowania za poniesioną szkodę. Rzecznik 
Praw Obywatelskich w swym wniosku wskazał, 
że otrzymał wiele skarg, z których wynikało, 
że właściciele dowiadywali o ograniczeniu ich 
praw już po upływie terminu zawitego. 

Trybunał uznał, że zaskarżony przepis nie 
stanowi najmniej dolegliwego środka ograni-
czającego prawo własności. Wskazał inne kon-
stytucyjne sposoby uregulowania tej kwestii: 
–  zakreślenie dłuższego terminu zawitego, 

dającego uprawnionym realną możliwość 
dochodzenia roszczeń;

–  prekluzja, ale o dłuższym terminie, albo 
nawet prekluzja o krótkim terminie, ale 
z jednoczesnym wprowadzeniem obowiąz-
ku informacyjnego co do ograniczeń wła-
sności lub innych praw majątkowych, dłu-
gości i sposobu liczenia terminu zawitego 
oraz wynikających z jego upływu skutków 
prawnych. Obowiązek ten powinien pole-
gać na realnym i efektywnym dostarczaniu 
podmiotom zainteresowanym informacji, 
umożliwiających im podjęcie stosownych 
działań w celu ochrony swoich interesów. 
Trybunał Konstytucyjny wskazał, że w przy-

padku, gdy nie ma żadnego mechanizmu 
informacyjnego, określając termin prekluzji 
w stosunkach między państwem a obywate-
lem, należy odwoływać się do średniej długości 
terminów funkcjonujących w innych dziedzi-
nach prawa, mając jednak na uwadze również 
ochronę interesu prywatnego osób uprawnio-
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nych. Termin dwuletni, bez wprowadzenia 
jakiegokolwiek mechanizmu informacyjnego, 
nie spełnia standardu konstytucyjnego.

Mimo że TK pozostawił ustawodawcy rok 
na naprawienie systemu prawnego w tym 
zakresie, wyrok powinien wpływać na ocenę 
przez sądy podobnych przepisów obowią-
zujących w systemie prawa (np. art. 471 i 472 
Prawa wodnego z 2017 r.). Trudno przyjąć, że 
takie przepisy korzystają nadal z domniemania 
konstytucyjności.

2. Wyrokiem z 14 marca 2018 r., w sprawie  
P 7/16, TK orzekł, że art. 491 ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych w zakresie, w jakim 
dotyczy sytuacji, w których uczynienie zadość 
przesłance samodzielności lokalu wymaga wy-
konania robót adaptacyjnych, jest niezgodny 
z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Jest to przykład wy-
roku, którego sama sentencja, bez dokładnej 
analizy uzasadnienia, nie pozwala odpowie-
dzieć na pytanie, na czym polegała niekonsty-
tucyjność systemu prawa i jakie skutki wywarł 
wyrok trybunalski. 

Trybunał Konstytucyjny orzekał w trudnym 
stanie normatywnym, ukształtowanym przez 
ustawodawcę (który uchwalał i uchylał budzą-
ce wątpliwości interpretacyjne art. 49 i art. 491 
u.s.m.), wcześniejsze wyroki trybunalskie1, 
a także orzecznictwo Sądu Najwyższego, który 
starał się uporządkować stan prawny2. Analiza 
przepisów doprowadziła Trybunał do wniosku, 
że tryb przewidziany w art. 491 u.s.m. uniemoż-
liwia uprawnionemu w niektórych sytuacjach 
realizację roszczenia przewidzianego w mate-
rialnych przepisach ustawy. Trybunał zauważył 
bowiem, że w pewnej liczbie spraw do realizacji 
roszczenia wobec spółdzielni o ustanowienie 
odrębnej własności lokalu, a w szczególności 
do spełnienia przesłanki samodzielności loka-

lu, konieczne może być przeprowadzenie prac 
adaptacyjnych. O ile w postępowaniach toczą-
cych się w trybie nieprocesowym sąd może po-
stanowieniem wstępnym nakazać wykonanie 
takich prac, o tyle orzekając w trybie wyzna-
czonym przez art. 491 u.s.m., takiej możliwości 
nie ma. Akceptacja takiej wykładni przepisów 
doprowadziłaby do sytuacji, gdy uprawnione-
mu przysługuje roszczenie, ale prawodawca 
nie ustanawia trybu jego realizacji. Tymczasem 
konstytucyjne prawo do rzetelnej procedury 
wymaga, aby mechanizmy, za pomocą których 
uczestnik postępowania (strona) realizuje swe 
prawo do sądu, były bezsporne i przewidywal-
ne, a ustawodawca w sposób niebudzący wąt-
pliwości wykładniczych powinien określać, za 
pomocą jakich środków prawnych jednostka 
ma realizować swe prawo do sądu i jaki jest 
zakres właściwości tego sądu. 

Jak wskazał sam TK, wydał ten wyrok, kie-
rując się dążeniem do zapewnienia określonej 
grupie osób uprawnionych na podstawie ma-
terialnych przepisów ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych efektywnej ochrony sądowej, 
a zarazem aby nie opóźniać trwającego od lat 
procesu przekształceń własnościowych w spół-
dzielniach mieszkaniowych. Trybunał Konsty-
tucyjny przyjął zatem (wbrew stanowisku SN), 
że art. 491 ustawy nie uchylił art. 49 ust. 2, lecz 
wyłączył jego stosowanie. W sytuacji, w której 
pierwszy z tych przepisów został uznany za 
niekonstytucyjny zakresowo, sądy rozstrzyga-
jące sprawy takie, jakie legły u podstaw pytania 
prawnego (tj. wymagające wydania rozstrzy-
gnięcia o zakresie prac adaptacyjnych), powin-
ny stosować art. 49 ust. 2 u.s.m., a zatem móc 
poprowadzić sprawy uprawnionych w trybie 
nieprocesowym. 

Wyrok TK budzi wątpliwości. Wymaga 
aprobaty w zakresie, w jakim Trybunał starał 

1 Wyrok TK z 20 kwietnia 2005 r., K 42/02, w którym TK uznał za niekonstytucyjny przepis uchylający art. 49 
u.s.m. 

2 Tak np. wyrok SN z 20 maja 2009 r., I CSK 379/08, w którym SN uznał, że wskutek wyroku TK w sprawie K 42/02 
art. 49 u.s.m. odżył, ale art. 491 ustawy, zgodnie z regułą lex posteriori derogat legi priori, uchylił ten przepis; bardziej pre-
cyzyjnie wyrok SN z 10 grudnia 2009 r., III CSK 110/09, w którym SN przyjął, że z chwilą wejścia w życie art. 491 uchy-
lony został art. 49 ust. 2, co znaczy, że osoby uprawnione mogą dochodzić roszczenia o ustanowienie (przeniesienie) 
odrębnej własności lokalu wyłącznie w procesie, na podstawie art. 64 k.c., a nie w trybie nieprocesowym.
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się uniknąć wtórnej niekonstytucyjności, do 
której z pewnością prowadziłby prosty wyrok 
o niekonstytucyjności art. 491 u.s.m. Z pewno-
ścią zabrakło jednak w uzasadnieniu wyroku 
wyraźniejszego zobowiązania ustawodaw-
cy do wykonania orzeczenia i ustanowienia 
regulacji odpowiadającej zarówno zasadom 
prawidłowej legislacji, jak i prawa do sądu. 
W stanie prawnym ukształtowanym wyrokiem 
TK nadal panuje ogromna niepewność co do 
trybu prowadzenia sprawy, a w konsekwencji 
właściwości sądu. Z tego względu wydaje się, 
że rozwiązaniem, które byłoby właściwsze dla 
należytej implementacji orzeczenia TK przez 
prawodawcę, byłoby orzeczenie o niekonstytu-
cyjności przepisu z odroczeniem terminu utra-
ty mocy obowiązującej przepisu i wyraźnym 
apelem do ustawodawcy o naprawę systemu 
w tej kwestii. 

3. Wyrok, który może mieć istotne znacze-
nie dla sądowego stosowania prawa, zapadł 
w dniu 18 kwietnia 2018 r. w sprawie K 52/16. 
Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 527 § 1 
k.c. w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie 
na zasadzie analogii legis do ochrony należności 
publicznoprawnych, jest zgodny z art. 2 Kon-
stytucji. Przepis ten zaskarżył Rzecznik Praw 
Obywatelskich, którego zdaniem stosowanie 
regulacji prywatnoprawnych do stosunków 
między państwem a obywatelem w drodze 
analogii narusza zasady poprawnej legislacji, 
zasady zaufania obywatela do państwa i sta-
nowionego przez nie prawa oraz zasady po-
wszechności ponoszenia danin publicznych 
określonych w ustawie.

Trybunał nie zgodził się z wnioskiem RPO. 
Przypomniał, że organy podatkowe, sięgając 
w procesie cywilnym do skargi pauliańskiej, 
nie działają władczo, nie tworzą nowych po-
datkowoprawnych stanów faktycznych pod-
legających opodatkowaniu, nie powodują też 
rozszerzenia zakresu opodatkowania, lecz 
jedynie stwarzają wierzycielowi możliwość 
przeprowadzenia w przyszłości skutecznej eg-
zekucji należności publicznoprawnej z przed-
miotów majątkowych, których dłużnik wyzbył 

się w celu pokrzywdzenia wierzyciela. Sąd, 
stwierdzając bezskuteczność umowy zawartej 
między dłużnikiem publicznoprawnym i osobą 
trzecią, nie wkracza w obszar uprawnień i obo-
wiązków podatkowych o charakterze material-
noprawnym i nie nakłada na osobę trzecią żad-
nego nowego ciężaru podatkowego. Kwestio-
nowana regulacja nie narusza również zasady 
zaufania jednostki do państwa i stanowionego 
przez nie prawa. Stosowanie instytucji skargi 
pauliańskiej do należności publicznoprawnych 
nie stanowi zaskoczenia czy „pułapki” dla osób 
trzecich. Taki sposób stosowania art. 527 k.c. 
został utrwalony w orzecznictwie. Instytucja 
ta ma na celu zabezpieczenie efektywnego 
wyegzekwowania już istniejącego zobowiąza-
nia publicznoprawnego, a także zapobieżenie 
czynnościom fraudacyjnym, podejmowanym 
w celu uniknięcia obowiązku daninowego.

4. Dla porządku należy nadto wskazać, że wy-
rokiem z 24 kwietnia 2018 r., w sprawie SK 27/16, 
TK uznał za konstytucyjny art. 126 § 10 k.k.w., 
w zakresie, w jakim uniemożliwia on skazane-
mu spłatę grzywny innej niż zamieniona na za-
stępczą karę pozbawienia wolności lub aresztu, 
ze środków pochodzących z tzw. „żelaznej kasy” 
skazanego, tj. środków gromadzonych i mają-
cych zapewnić skazanemu po zwolnieniu z za-
kładu karnego środki pieniężne na przejazd do 
miejsca zamieszkania i na utrzymanie.

Z kolei w wyroku z 26 kwietnia 2018 r.,  
K 6/15, TK oceniał konstytucyjność wielu prze-
pisów o społecznej inspekcji pracy. Uznał za 
konstytucyjne:
–  określenie szerokiego zakresu uprawnień 

inspektorów SIP, wykraczającego poza kon-
trolę BHP, lecz niemal tożsamego z kompe-
tencjami Państwowej Inspekcji Pracy;

–  przyznanie inspektorom SIP szczególnej 
ochrony trwałości zatrudnienia;

–  problem braku środków prawnych umoż-
liwiających pracodawcy kwestionowanie 
procedur wyboru społecznych inspektorów 
pracy lub choćby inicjowanie procedury od-
wołania inspektorów, którzy nie wykonują 
swoich obowiązków;
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–  zakres uprawnień kontrolnych inspektorów 
SIP, w tym prawo wstępu do pomieszczeń 
i urządzeń zakładu pracy, żądania okazania 
dokumentów i udzielenia informacji, kiero-
wania zaleceń do pracodawcy. TK podkreślił 
jednak, że działając w tym zakresie, inspek-
tor SIP nie przestaje być pracownikiem. Jest 
więc zobowiązany m.in. do przestrzegania 
regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie 
porządku, przestrzegania przepisów i za-
sad BHP i przepisów przeciwpożarowych, 
dbania o dobro zakładu pracy i jego mienie, 
a także do zachowywania w tajemnicy in-
formacji, których ujawnienie mogłoby na-
razić pracodawcę na szkodę. 
Trybunał Konstytucyjny uznał, że niekon-

stytucyjny i naruszający art. 47 Konstytucji jest 
natomiast art. 8 ust. 2 ustawy o SIP w zakresie, 
w jakim nie uzależnia obowiązku udzielenia 
społecznemu inspektorowi pracy informa-
cji i okazania mu dokumentów od uzyskania 
zgody pracownika w wypadkach, w których 
realizacja tego obowiązku wiązałaby się z udo-
stępnieniem danych osobowych tego pra-
cownika. Od dnia opublikowania wyroku TK 
pracodawca, bez uzyskania zgody pracowni-
ka – podmiotu danych, nie może udostępnić 
inspektorowi SIP żadnego dokumentu i udzie-
lić żadnej informacji zawierających jego dane 
osobowe. Przy szerokim rozumieniu pojęcia 
danych osobowych wyrok TK znacząco ogra-
niczył prawa SIP. 



92

Powództwo windykacyjne wytoczone 
przez użytkownika wieczystego 
a przerwanie biegu zasiedzenia
Pytanie prawne dotyczyło sytuacji, w któ-

rej powództwo o wydanie nieruchomości 
przeciwko posiadaczowi samoistnemu wyto-
czył użytkownik wieczysty, a kilka lat później  
wszczęto postępowanie o stwierdzenie nieważ-
ności umowy o oddanie gruntu w wieczyste 
użytkowanie, które zakończyło się stwierdze-
niem nieważności ex tunc. W tej sytuacji jeden 
z sądów nabrał wątpliwości, czy doszło do sku-
tecznego przerwania biegu terminu zasiedze-
nia powództwem windykacyjnym. Jednakże 
teza uchwały składu 7 sędziów SN z 17 kwiet-
nia 2018 r., III CZP 41/17, odpowiadająca na to 
pytanie, została sformułowana szeroko i może 
stanowić pewne zaskoczenie. SN mianowicie 
orzekł, że „wytoczenie powództwa o wyda-
nie nieruchomości przez osobę niebędącą jej 
właścicielem przeciwko posiadaczowi samo-
istnemu nie przerywa biegu zasiedzenia przez 
niego własności tej nieruchomości (art. 123 § 1 
pkt 1 w zw. z art. 175 k.c.)”. 

Dodać trzeba, że dotychczasowe orzecznic-
two SN w tym zakresie było rozbieżne. O ile 
jednak uchwała porządkuje tę kwestię, o tyle 
– jak się wydaje – wprowadza pewną nie-
spójność co do uprawnień użytkownika wie-

Monika Strus-Wołos

PRZegLąd oRZecZnictwa sądu najwyżsZego 
w sPRawach cywiLnych

Prawo cywilne materialne
czystego, które niekiedy niemal zrównuje się 
z uprawnieniami właściciela (por. np. uchwałę 
7 SSN z 16 maja 2017 r., III CZP 101/16, w której 
stwierdzono, że użytkownik wieczysty może 
skutecznie żądać ustanowienia służebności 
przesyłu na prawie wieczystego użytkowa-
nia, jeżeli tylko urządzenia przesyłowe zosta-
ły zainstalowane po oddaniu nieruchomości 
w wieczyste użytkowanie), a w omawianym 
wypadku stanowczo rozróżnia. W chwili 
przygotowywania niniejszego omówienia nie 
było jeszcze pisemnego uzasadnienia uchwa-
ły. Przypuszczalnie u podstaw rozstrzygnięcia 
legł argument, że zasiedzenie dokonywane jest 
przeciwko właścicielowi, a użytkownik wieczy-
sty działa w imieniu własnym i na własną rzecz 
w granicach przepisu art. 233 k.c. Warto będzie 
więc doń sięgnąć i zobaczyć, czy rozwieje pew-
ne wątpliwości co do trafności rozstrzygnięcia, 
skoro użytkownik wieczysty jest uprawniony 
do wytoczenia powództwa windykacyjnego, 
ale w pewnym zakresie działa w nim przecież 
także w interesie właściciela.

Zadośćuczynienie dla osób bliskich 
poszkodowanego przy trwałym i ciężkim 
uszczerbku na zdrowiu
W dniu 27 marca 2018 r. SN wydał długo 

oczekiwane uchwały w składzie 7 SSN (trzy 
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jednobrzmiące): III CZP 69/17, III CZP 60/17 
i III CZP 36/17. Rozstrzygnął w nich, że sąd 
może przyznać zadośćuczynienie także bliskim 
osoby poszkodowanej wskutek czynu niedo-
zwolonego trwałym i ciężkim uszkodzeniem 
ciała. Sprawy dotyczyły osób w stanie wegeta-
tywnym, w tym kilkuletniej dziewczynki, któ-
ra wskutek błędu lekarskiego podczas porodu 
urodziła się trwale niezdolna do samodzielnej 
egzystencji. W literaturze coraz częściej postu-
lowano ten kierunek, wskazując, że zerwanie 
więzi z osobą w stanie wegetatywnym wsku-
tek niemożności komunikowania się może sta-
nowić naruszenie dóbr osobistych także osób 
bliskich poszkodowanego. Wskazywano rów-
nież, że byłaby to wykładnia prokonstytucyj-
na, gdyż Konstytucja chroni rodzinę w sposób 
szczególny. Uchwała będzie miała znaczenie 
w szczególności dla spraw z błędów w sztuce 
medycznej i z wypadków komunikacyjnych. 
Dodać można, że do sprawy przystąpiła Komi-
sja Nadzoru Finansowego, która była przeciw-
na dopuszczeniu zadośćuczynień dla osób bli-
skich ze względu na spodziewany wzrost cen 
ubezpieczeń OC. Na potrzeby procesu Komisja 
ujawniła dane, z których wynika, że w Polsce 
średnia wypłata zadośćuczynień za śmierć oso-
by bliskiej wynosi łącznie dla bliskich niecałe 
100 tys. zł (średnio trzy osoby bliskie po 33 tys. 
zł na osobę), co wydaje się skromną kwotą.

Zabiegi medyczne ratujące życie; 
możliwość odmowy świadczeń 
leczniczych
Omówiony niżej wyrok SN z 8 lutego 2018 r., 

II CSK 249/17, choć dotyczy sporu podmiotu 
leczniczego z NFZ o zapłatę za zabiegi nieobjęte 
kontraktem, będzie miał zapewne dużo szersze 
znaczenie dla polskiej nauki prawa, w odniesie-
niu do mało jeszcze znanego zagadnienia odpo-
wiedzialności lekarza za odstąpienie od (upo-
rczywej) terapii. Jak się przyjmuje, terapia nosi 
znamiona terapii uporczywej, gdy nie podnosi 
jakości życia i nie ma szans na trwałą lub przej-
ściową poprawę lub choćby na stabilizację sta-
nu, a jej zastosowanie przyniosłoby pacjentowi 
nadmierne cierpienie lub – w sytuacjach wyklu-

czenia bólu – naruszenie godności. W literaturze 
francuskiej używa się nawet terminu „zaciekłość 
terapeutyczna”, choć nie w pełni oddaje on istotę. 
Lekarz ma prawo odstąpić od uporczywej terapii 
nawet w razie wyraźnego żądania pacjenta, by ją 
kontynuować. Obowiązek aktywnego leczenia 
wynikający z art. 30 ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty dotyczy natomiast nagłych 
i niespodziewanych stanów zagrożenia życia lub 
zdrowia, których nie można przewidzieć, jeżeli 
nie spełniają kryterium terapii uporczywej. Nie 
obejmuje zaś zabiegów stosowanych u przewle-
kle chorych, wymagających regularnego podda-
wania się powtarzalnym zabiegom leczniczym. 
Z braku orzecznictwa wyznaczającego wprost 
granice terapii i terapii uporczywej w nauce po-
woływano wyrok SN z 4 kwietnia 2007 r., V CSK 
396/06, który również dotyczył sporu o zapłatę 
przez NFZ pozakontraktowo wykonanych zabie-
gów, a konkretnie dializ. W tamtym wyroku SN 
uznał, że nie są to zabiegi o charakterze nagłym. 
Natomiast w wyroku II CSK 249/17 przedmiotem 
sprawy były zabiegi radioterapii i brachyterapii 
u pacjentów onkologicznych. SN stwierdził, że 
nie można odmówić prawa do żądania przez 
świadczeniodawcę wynagrodzenia przewidzia-
nego w art. 19 ust. 4 zd. 2 u.ś.o.z.f.ś.p. za udzielone 
świadczenie osobie przewlekle chorej, w sytuacji 
gdy opóźnienie groziłoby poważnym uszkodze-
niem funkcji organizmu lub uszkodzeniem ciała 
lub utratą życia, i dlatego nie było możliwości 
udzielenia tego świadczenia w wymaganym 
czasie przez innego świadczeniodawcę mającego 
umowę z NFZ. W tych bowiem okolicznościach 
odmowa udzielenia świadczenia przez świad-
czeniodawcę, jak również przez lekarzy, byłaby 
niedopuszczalna, jako narażająca pacjenta na po-
ważne pogorszenie zdrowia albo utratę życia. SN 
oparł się na opiniach Rady Naukowej Centrum 
Onkologii w Warszawie, że medyczne procedury 
onkologiczne należy traktować jako ratujące ży-
cie, oraz biegłego specjalisty onkologii i radiotera-
pii, który, oceniając poszczególne zabiegi, określił 
czas ich wykonania od natychmiastowego (tego 
samego lub następnego dnia) do maksymalnie  
7 dni, podczas gdy w placówce w tym rejonie ma-
jącej umowę z NFZ kolejka wynosiła ok. 30 dni.
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Skuteczność przelewu wierzytelności 
wynikającej z klauzuli abuzywnej przed 
stwierdzeniem abuzywności przez sąd
Niezmiernie ciekawa jest sprawa, w której 

SN w dniu 6 kwietnia 2018 r., III CZP 115/17, 
orzekł, że przelew przez konsumenta na przed-
siębiorcę wierzytelności mającej źródło w nie-
dozwolonym postanowieniu umownym nie 
wymaga do swej skuteczności uprzedniego 
stwierdzenia przez sąd niedozwolonego cha-
rakteru postanowienia umownego; taki cha-
rakter postanowienia umownego może być 
stwierdzony w toku postępowania w sprawie 
o zapłatę wytoczonej dłużnikowi przez przed-
siębiorcę, który nabył wierzytelność. W oko-
licznościach sprawy, która była podstawą 
uchwały, konsument zrezygnował z tzw. po-
lisolokaty ubezpieczenia na życie i wówczas 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło mu 
tzw. wartość wykupu, która jednak stanowiła 
niewielką część wpłaty konsumenta (3,1 tys. 
zł). Jednakże konsument obliczył, że należy 
mu się jeszcze ponad 5 tys. zł, gdyż zatrzyma-
nie tej kwoty dokonane zostało na podstawie 
klauzuli abuzywnej, i tę wierzytelność zbył na 
rzecz przedsiębiorcy – kancelarii windykacyj-
nej, która następnie pozwała TU o tę kwotę. 

Pozwany podniósł zarzut, że na abuzywność 
mogą powoływać się jedynie konsumenci, tu 
zaś wskutek przelewu wierzytelność prze-
szła na przedsiębiorcę; z kolei ta klauzula nie 
była uprzednio uznana przez żaden sąd za 
niedozwoloną, więc nie istnieje orzeczenie, 
które wiązałoby inne składy. Dodać trzeba, 
że dotychczasowe orzecznictwo SO w War-
szawie potwierdzało stanowisko pozwanego. 
Jednakże jeden ze składów tego Sądu nabrał 
wątpliwości, gdyż abuzywność wynika z mocy 
samego prawa, a jej stwierdzenie przez sąd ma 
charakter jedynie deklaratoryjny. Stąd pytanie 
prawne do SN, którego trafna uchwała otwiera 
drogę dla konsumentów do zbywania swoich 
wierzytelności nie tylko z polisolokat, ale tak-
że na przykład z kredytów indeksowanych do 
franka szwajcarskiego.

Adwokatom prowadzącym podobne spra-
wy można również zwrócić uwagę na podpo-
wiedź znajdującą się w treści pytania prawne-
go SO, że pozwy o zwrot takich kwot powinny 
być oparte na przepisach o niewykonaniu lub 
nienależytym wykonaniu umowy, a nie na bez-
podstawnym wzbogaceniu. W ugruntowanym 
orzecznictwie odrzuca się bowiem zbieg rosz-
czeń z tych dwóch podstaw.

Prawo procesowe

Występując z powództwem przeciwegze-
kucyjnym, często poszukujemy wskazówek, 
jakie zdarzenia objęte są przepisem art. 840 
k.p.c. W uchwale z 15 marca 2018 r., III CZP 
107/17, SN trafnie orzekł, że zdarzeniem, 
które nastąpiło po powstaniu tytułu egze-
kucyjnego, wskutek którego zobowiązanie 
wygasło albo nie może być egzekwowane, 
może być zmiana stanu prawnego. W oma-
wianej sprawie zarówno czynność prawna, 
z której wynikał obowiązek zapłaty odsetek, 
jak i tytuł egzekucyjny pochodził sprzed 
dnia, w którym nowelizacja k.c. wprowadziła 
przepis art. 359 § 21, ograniczający wysokość 
odsetek maksymalnych do dwukrotności od-
setek ustawowych.

Bieg terminu do uchylenia się od 
skutków prawnych niezłożenia 
oświadczenia o odrzuceniu spadku 
w okresie postępowania o ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu
W uchwale z 15 marca 2018 r., III CZP 110/17, 

SN przypomniał, że termin do uchylenia się 
od skutków prawnych niezłożenia w terminie 
oświadczenia o odrzuceniu spadku jest termi-
nem zawitym i aby został zachowany, przed 
jego upływem sąd musi odebrać oświadcze-
nie o uchyleniu się od skutków prawnych 
wraz z oświadczeniem o odrzuceniu spadku 
(art. 1019 § 2 k.c.). Termin ten nie ulega więc 
przywróceniu ani jego bieg nie jest zawieszany 
na czas trwania postępowania o ustanowienie 
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pełnomocnika z urzędu. Natomiast w wyjąt-
kowych wypadkach sąd może na podstawie 
art. 5 k.c. nie uwzględnić jego upływu, w szcze-
gólności gdy spadkobierca nie ponosi winy za 
niedochowanie terminu. 

Ugoda pozasądowa a zwrot  
części opłaty sądowej
Pełnomocnicy muszą pamiętać, że sąd nie 

zwróci całej opłaty sądowej na podstawie 
art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. h u.k.s.c., jeżeli dojdzie 
do ugody pozasądowej. SN w dniu 23 lutego 
2018 r., III CZP 88/17, podjął bowiem uchwałę, 
że przepis ten dotyczy wyłącznie ugody sądo-
wej oraz ugody zawartej przed mediatorem. 
Z uzasadnienia wynika, że u podstaw rozstrzy-
gnięcia leżał interes fiskalny Skarbu Państwa 
i chęć zapobieżenia nadużywaniu przez strony 
przywileju odzyskania opłaty z uszczerbkiem 
dla państwa (SN użył nawet zwrotu „wyłu-
dzenia”). Jednakże pewną wątpliwość budzi 
wykładnia przez SN zwrotu „ugoda” użytego 
w powyższym przepisie, jako wyłącznie ugo-
dy sądowej i ugody przed mediatorem: „(...) 
jeżeli więc posługuje się terminem «ugoda», 
bez jakiegokolwiek dookreślenia, to odwołuje 
się do ugody sądowej, a więc ugody zawartej 
przed sądem, oraz do ugody zawartej przed 
mediatorem”. Skoro bowiem w innych prze-
pisach tego samego artykułu ustawodawca 

wprowadza dodatkowy wyróżnik („ugoda 
sądowa” – art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. c i d; „ugo-
da zawarta przed mediatorem” – art. 79 ust. 1 
pkt 2 lit. a), to zgodnie z zasadą racjonalnego 
ustawodawcy brak tych wyróżników w art. 79 
ust. 1 pkt 1 lit. h powinien przemawiać za szer-
szym rozumieniem tego pojęcia – zwłaszcza że 
w praktyce trudno sobie wyobrazić zawarcie 
ugody sądowej przed rozpoczęciem (wywo-
łaniem) pierwszej rozprawy, chyba że strona  
wszczęłaby odrębne postępowanie z zawezwa-
nia do próby ugodowej.

Wartość przedmiotu zaskarżenia 
skargą kasacyjną w razie rozszerzenia 
powództwa w postępowaniu apelacyjnym
Powód przed sądem drugiej instancji zgłosił 

dodatkowe roszczenie odszkodowawcze. Jed-
nakże w postanowieniu z 20 lutego 2018 r., V CZ 
5/18, SN słusznie stwierdził, że zgodnie z art. 383  
k.p.c. przedmiotem procesu w postępowaniu 
apelacyjnym może być (w całości lub w części) 
tylko to, co było przedmiotem rozstrzygnięcia 
przez sąd pierwszej instancji. Wyjątek od tej 
reguły odnosi się do sytuacji, gdy po wydaniu 
wyroku przez sąd pierwszej instancji ulegną 
zmianie okoliczności faktyczne, wskazujące na 
utratę aktualności pierwotnego żądania. A za-
tem jedynie zmiana okoliczności warunkuje tę 
dopuszczalność.
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euRoPejsKi tRybunał PRaw cZłowieKa  
– PRZegLąd oRZecZnictwa  

(styczeń–marzec 2018 r.) 

obowiąZeK 
PRZestRZegania  
PRaw cZłowieKa (aRt. 1) 

W sprawach odnoszących się do kwestii, 
w związku z którymi w państwach członkow-
skich Rady Europy sytuacja ustawicznie ulega 
zmianom, Trybunał może badać sytuację w in-
nych państwach członkowskich w celu ustale-
nia, czy istnieje „zgoda europejska” albo przy-
najmniej pewien trend wśród państw człon-
kowskich w kierunku określonych zmian. 

Wyrok Nait-Liman v. Szwajcaria, 15.3.2018 r., 
Wielka Izba, skarga nr 51357/07, § 175. 

Państwa, które uznały obowiązującą auto-
nomicznie powszechną jurysdykcję cywilną  
w związku z aktami tortur, należą do wyjątków. 
Praktyka państw zmienia się, jednak liczba 
przypadków uznania powszechnej jurysdyk-
cji cywilnej nie wystarcza do wniosku, że poja-
wił się – a tym bardziej ugruntował – zwyczaj 
międzynarodowy zobowiązujący sądy danego 
państwa do uznania swojej jurysdykcji cywil-
nej w tego rodzaju sprawach. 

Wyrok Nait-Liman v. Szwajcaria, 15.3.2018 r., 
Wielka Izba, skarga nr 51357/07, § 187. 

W aktualnym stanie rzeczy również mię-
dzynarodowe prawo traktatowe nie uznaje 

powszechnej jurysdykcji cywilnej w związku 
z aktami tortur zobowiązującej państwo do 
udostępnienia – przy braku jakiejkolwiek innej 
więzi z nim – środków prawnych cywilnych 
w związku z aktami tortur dokonanymi poza 
jego terytorium przez funkcjonariuszy obcego 
państwa. 

Wyrok Nait-Liman v. Szwajcaria, 15.3.2018 r., 
Wielka Izba, skarga nr 51357/07, § 188. 
 

PRawo do woLności 
i beZPiecZeństwa osobistego  
(aRt. 5 ust. 1) 

Sama tylko krytyka rządu i publikacja infor-
macji uważanych przez liderów politycznych 
za narażające na szwank interesy państwa 
nie może rodzić odpowiedzialności karnej 
za szczególnie poważne przestępstwa, takie 
jak przynależność lub pomoc organizacji ter-
rorystycznej, usiłowanie obalenia rządu lub 
porządku konstytucyjnego albo rozpowszech-
nianie propagandy terrorystycznej. 

Wyrok Mehmet Hasan Altan v. Turcja, 
20.3.2018 r., Izba (Sekcja II),  
skarga nr 13237/17, § 211. 

Tymczasowe aresztowanie osoby wyrażają-
cej poglądy krytyczne wobec władz rodzi wiele 
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negatywnych skutków dla samych aresztowa-
nych i całego społeczeństwa. Zastosowanie 
środka wiążącego się z pozbawieniem wolno-
ści nieuchronnie wpływa mrożąco na wolność 
wypowiedzi, bowiem zastrasza społeczeństwo 
obywatelskie i ucisza głosy odmienne niż oficjal-
ne. Efekt mrożący może pojawić się nawet, gdy 
aresztowany został następnie uniewinniony. 

Wyrok Mehmet Hasan Altan v. Turcja, 
20.3.2018 r., Izba (Sekcja II),  
skarga nr 13237/17, § 212. 

PRawo do RZeteLnego PRocesu 
sądowego (aRt. 6) 

Kwestia, czy użycie dowodu z informacji 
uzyskanych z naruszeniem art. 8 oznaczało, że 
cały proces stał się nierzetelny, wymaga bada-
nia z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, 
w tym poszanowania prawa do obrony skarżą-
cego oraz jakości i znaczenia danego dowodu. 
Należy ustalić, czy skarżący mógł kwestiono-
wać jego autentyczność i sprzeciwiać się jego 
użyciu oraz czy dowód był wystarczająco moc-
ny – co obejmuje ocenę, czy okoliczności mogły 
rodzić wątpliwości co do jego wiarygodności 
lub precyzji – oraz czy miał wsparcie w innych 
materiałach. Duże znaczenie ma również oce-
na, czy miał rozstrzygające znaczenie dla wy-
niku postępowania. 

Wyrok López Ribalda v. Hiszpania, 9.1.2018 r., 
Izba (Sekcja III), skarga nr 1874/13, § 84. 

Jednym z wymagań wynikających z art. 6 
ust. 1 Konwencji jest obowiązek „sądu” ma-
jącego rozstrzygnąć o „prawach i obowiąz-
kach” zbadania wszystkich istotnych kwe-
stii faktycznych i prawnych. Odpowiedź na 
pytanie, o jakie kwestie chodzi, zależy od 
wchodzącego w grę prawa materialnego. 
Sąd, który nie zajął się określonymi faktami 
lub kwestiami, ponieważ z punktu widzenia 
wchodzącego w grę prawa materialnego nie 
miały znaczenia, nie naruszył tego wyma-
gania. Inne podejście byłoby równoznaczne 
z wywodzeniem z art. 6 ust. 1 określonej treści 

praw materialnych w porządku krajowym, co 
nie jest dozwolone. 

Decyzja Anchev v. Bułgaria (o odrzuceniu 
skargi), 5.12.2017 r. (notyfikowana 
11.1.2018 r.), Izba (Sekcja V),  
skargi nr 38334/08 i 68242/16, § 131. 

„Spór” w rozumieniu art. 6 ust. 1 może od-
nosić się nie tylko do rzeczywistego istnienia 
prawa, ale również jego zakresu i sposobu ko-
rzystania z niego.

Wyrok Nait-Liman v. Szwajcaria, 15.3.2018 r., 
Wielka Izba, skarga nr 51357/07, § 107. 

PRawo do PosZanowania życia 
PRywatnego i RodZinnego (aRt. 8) 

Ukryty monitoring wideo pracownika 
w jego miejscu pracy należy uważać za poważ-
ne wtargnięcie w jego życie prywatne. 

Wyrok López Ribalda v. Hiszpania, 9.1.2018 r., 
Izba (Sekcja III), skarga nr 1874/13, § 59. 

Państwa Konwencji, które wyłoniły się z re-
żimów niedemokratycznych, korzystają z sze-
rokiej swobody wyboru sposobów radzenia 
sobie z ich dziedzictwem. Władze posiadają-
ce bezpośrednią legitymację demokratyczną 
oraz najlepszą wiedzę o doświadczeniach hi-
storycznych i politycznych swoich krajów są 
lepiej przygotowane niż Trybunał do oceny, 
czy w interesie publicznym były wymagane 
jakiekolwiek środki przejściowe.

Decyzja Anchev v. Bułgaria (o odrzuceniu 
skargi), 5.12.2017 r. (notyfikowana 
11.1.2018 r.), Izba (Sekcja V),  
skargi nr 38334/08 i 68242/16, § 102. 

PRawo do woLności wyPowiedZi 
(aRt. 10)

Nawet jeśli stosunek pracy nie wiąże się 
z obowiązkiem bezwzględnej lojalności wobec 
pracodawcy ani z obowiązkiem powściągliwo-
ści w jego interesie, niektóre przejawy wolności 
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wypowiedzi, które w innych kontekstach mo-
głyby być uprawnione, mogą nie być za takie 
uznane w ramach stosunku pracy. 

Wyrok Catalan v. Rumunia, 9.1.2018 r.,  
Izba (Sekcja IV), skarga nr 13003/04, § 58.

Nawet jeśli ochrona przez właściwe władze 
organów państwa jako gwarantów instytu-
cjonalnego porządku publicznego jest całko-
wicie uprawniona, dominująca pozycja tych 
organów wymaga od władz powściągliwości 
w sięganiu po środki karne w przypadku po-
trzeby ich ochrony, w tym również ich dobrego 
imienia. 

Wyrok Stern Taulats i Roura Capellera  
v. Hiszpania, 13.3.2018 r., Izba (Sekcja III), 
skarga nr 51168/15, § 33 – dot. palenia 
podobizn króla podczas demonstracji. 

Interes państwa w ochronie dobrego imienia 
osoby stojącej na jego czele nie może oznaczać 
nadania mu przywileju lub specjalnej ochrony 
ograniczającej korzystanie z prawa do informa-
cji i wyrażanie opinii na jego temat. 

Wyrok Stern Taulats i Roura Capellera  
v. Hiszpania, 13.3.2018 r., Izba (Sekcja III), 
skarga nr 51168/15, § 35. 

sKaRgi indywiduaLne (aRt. 34) 

Sformułowanie art. 34 wskazuje, że żądania 
albo zarzuty w rozumieniu Konwencji obejmu-
ją dwa elementy, a więc zarzuty odnoszące się 
do faktów (a więc wskazujące, że skarżący jest 
„pokrzywdzonym” określonym działaniem lub 
zaniechaniem) oraz do leżących u ich podstaw 
argumentów prawnych (a więc że dane działa-
nie lub zaniechanie wskazywało na „narusze-
nie przez Układającą się Stronę praw zawar-
tych w Konwencji lub Protokołów do niej” ). Te 
dwa elementy są wzajemnie ze sobą związane, 
ponieważ zarzucone fakty muszą być widzia-
ne w świetle przedstawionych argumentów 
prawnych oraz vice versa.

Wyrok Radomilja i inni v. Chorwacja, 
20.3.2018 r., skarga nr 37685/10  

i Jakeljić v. Chorwacja, skarga nr 22768/12, 
Wielka Izba, § 110. 

Zasada wskazana w art. 35 ust. 2 lit. b Kon-
wencji ma: (i) zapewnić ostateczny charakter 
decyzji Trybunału i uniemożliwić skarżącym 
próby odwoływania się od wcześniejszych 
wyroków lub decyzji Trybunału przez wno-
szenie nowych skarg, oraz (ii) uniknięcie sytu-
acji, w których kilka ciał międzynarodowych 
równocześnie zajmowałoby się skargami co do 
istoty identycznymi, a więc sytuacji niezgod-
nej z duchem i literą Konwencji, która stara się 
unikać wielości procedur międzynarodowych 
odnoszących się do tej samej sprawy. 

Wyrok Radomilja i inni v. Chorwacja, 
20.3.2018 r., skarga nr 37685/10  
i Jakeljić v. Chorwacja, skarga nr 22768/12, 
Wielka Izba, § 119. 

Przy stosowaniu zasady 6 miesięcy oraz 
w celu ustalenia, czy skarga lub zarzut są co 
do istoty identyczne w rozumieniu art. 35 ust. 2 
lit. b Konwencji, zarzut zawsze charakteryzują 
wskazane w nim fakty. Skarżący może przed-
stawić nowe podstawy prawne lub argumenty, 
nie mogą one jednak oznaczać zmiany istoty 
zarzutu. Zasada 6 miesięcy nie ma wtedy do 
nich zastosowania. 

Wyrok Radomilja i inni v. Chorwacja, 
20.3.2018 r., skarga nr 37685/10  
i Jakeljić v. Chorwacja, skarga nr 22768/12, 
Wielka Izba, § 120. 

Zakresem sprawy „przedłożonej” Trybuna-
łowi w procesie korzystania przez skarżącego 
z prawa do skargi indywidualnej jest wskazany 
przez niego zarzut. Zarzut składa się z dwóch 
elementów: faktów i argumentów prawnych. 
Na podstawie zasady iura novit curia Trybu-
nał nie jest związany podstawami prawnymi 
przedstawionymi przez skarżącego na podsta-
wie Konwencji i Protokołów do niej i może sam 
rozstrzygać o charakterystyce prawnej faktów 
zawartych w zarzucie i badać je na podstawie 
artykułów lub przepisów Konwencji innych niż 
te, na które powołuje się skarżący. Nie może on 
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jednak oprzeć swojego orzeczenia na faktach 
nieobjętych zarzutem. Gdyby to uczynił, było-
by to równoznaczne z orzekaniem poza zakre-
sem sprawy; innymi słowy – rozstrzyganiem 
o kwestiach, które nie zostały mu „przedłożo-
ne” w rozumieniu art. 32 Konwencji. 

Wyrok Radomilja i inni v. Chorwacja, 
20.3.2018 r., skarga nr 37685/10  
i Jakeljić v. Chorwacja, skarga nr 22768/12, 
Wielka Izba, § 126. 

wnioseK o RewiZję wyRoKu  
(aRt. 80 ReguLaminu tRybunału) 

Po uzyskaniu informacji o możliwych pod-
stawach do rewizji wyroku Trybunału strona 
musi podjąć rozsądne kroki w celu ustalenia, 
czy one rzeczywiście istnieją, i umożliwić w ten 
sposób Trybunałowi bezzwłoczne rozstrzy-
gnięcie tej kwestii.

Wyrok Irlandia v. Wielka Brytania, 
20.3.2018 r., Izba (Sekcja III),  
skarga nr 5310/71 (odrzucenie wniosku 
o rewizję wyroku z 18 stycznia 1978 r.), § 93. 

Do rewizji dojdzie pod warunkiem wykaza-
nia, że zaistniał błąd faktyczny; musi poza tym 
istnieć związek przyczynowy między błędnie 
ustalonym faktem i wnioskiem, do jakiego do-
szedł Trybunał. Innymi słowy, z uzasadnienia 
zawartego w oryginalnym wyroku musi jasno 
wynikać, że Trybunał nie doszedłby do okre-
ślonego wniosku, gdyby znał prawdziwy stan 
faktyczny. 

Wyrok Irlandia v. Wielka Brytania, 
20.3.2018 r., Izba (Sekcja III),  

skarga nr 5310/71 (odrzucenie wniosku 
o rewizję wyroku z 18 stycznia 1978 r.), § 121. 
 
Trybunał poddaje wnioski o rewizję ścisłej 

kontroli. Do rewizji wyroku dochodzi wy-
łącznie, gdy można wykazać, że konkretne 
stwierdzenie lub wniosek były rezultatem błę-
du faktycznego. W takim przypadku interes 
w naprawie oczywiście nieprawidłowego lub 
błędnego ustalenia przeważa wyjątkowo nad 
interesem w zachowaniu pewności prawnej 
leżącej u podstaw ostatecznego charakteru 
wyroku. W razie wątpliwości, czy nowy fakt 
rzeczywiście miałby decydujący wpływ na ory-
ginalny wyrok, pewność prawna musi przewa-
żyć i ostateczny wyrok musi pozostać w mocy. 

Wyrok Irlandia v. Wielka Brytania, 
20.3.2018 r., Izba (Sekcja III),  
skarga nr 5310/71 (odrzucenie wniosku 
o rewizję wyroku z 18 stycznia 1978 r.), § 122. 

Trybunał musi z ostrożnością badać, czy 
zarzucony nowy fakt miał decydujący wpływ 
na oryginalny wyrok. Zarówno ze względu 
na sformułowanie art. 80 Regulaminu Trybu-
nału oraz na cel procedury rewizji wniosek 
o rewizję nie oznacza możliwości domagania 
się przez stronę ponownego zbadania sprawy 
w świetle późniejszego orzecznictwa Trybuna-
łu. W rezultacie Trybunał musi oceniać wniosek 
w świetle orzecznictwa Trybunału dotyczącego 
określonego artykułu Konwencji istniejącego 
w okresie wydawania oryginalnego wyroku. 

Wyrok Irlandia v. Wielka Brytania, 
20.3.2018 r., Izba (Sekcja III),  
skarga nr 5310/71 (odrzucenie wniosku 
o rewizję wyroku z 18 stycznia 1978 r.), § 125 
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PPytania 
i odpowiedzi prawne

Ewa Stawicka

cZy sKaRga wnosZona w oPaRciu o aRt. 101 ust. 1  
ustawy o samoRZądZie gminnym nosi chaRaKteR actio populariS?

„Każdy, czyj interes prawny lub uprawnie-
nie zostały naruszone uchwałą lub zarządze-
niem, podjętymi przez organ gminy w spra-
wie z zakresu administracji publicznej, może 
zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu 
administracyjnego”. Takie brzmienie przepisu 
art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1875) wymaga wbrew pozorom 
głębszej analizy – po to, by można było wska-
zać rzeczywisty krąg podmiotów uprawnio-
nych do wniesienia skargi. Rozstrzyganie 
wątpliwości co do tego, czy dany podmiot 
jest legitymowany do jej złożenia, ma niejed-
nokrotnie kolosalne znaczenie, co łatwo sobie 
uświadomić, gdy weźmie się pod uwagę, że 
nader często zaskarżaniu w trybie wskazane-
go przepisu ulegają na przykład miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego, 
w tym w szczególności uchwalane dla frag-
mentarycznych obszarów miast. 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 
z 24 sierpnia 2007 r., II OSK 1033/07, podkreślił, 
że skarga uregulowana w art. 101 ust. 1 u.s.g. 
jest przysługującym mieszkańcom gminy 
prawnym środkiem ochrony realnego, wła-
snego interesu prawnego i realnych, własnych 
uprawnień przed rzeczywistym nielegalnym 
wkroczeniem w te interesy i uprawnienia orga-

nu gminy wydającego akt generalny z zakresu 
administracji publicznej.

Z kolei w wyroku z 3 września 2004 r., OSK 
476/04, NSA wskazał, że w przeciwieństwie do 
postępowania prowadzonego na podstawie 
Kodeksu postępowania administracyjnego, 
w którym stroną może być każdy, czyjego in-
teresu prawnego lub uprawnienia dotyczy po-
stępowanie – stroną w postępowaniu toczącym 
się na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie 
gminnym może być jedynie podmiot, którego 
interes prawny lub uprawnienie zostały (już) 
naruszone. Z kolei WSA w Łodzi w wyroku 
z 25 stycznia 2008 r., I SA/Łd 1041/07, wyraził 
przekonanie, że związek pomiędzy zaskarżo-
ną uchwałą a własną, prawnie gwarantowaną 
(a nie tylko faktyczną) sytuacją wnoszącego 
skargę na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym powinien polegać na 
tym, że zaskarżona uchwała, naruszając pra-
wo, jednocześnie negatywnie wpływa na sferę 
prawnomaterialną skarżącego, pozbawiając go 
na przykład pewnych uprawnień albo unie-
możliwiając ich realizację. Jak zatem widać, 
nieomal paradoksalnie krąg potencjalnych 
skarżących uchwałę samorządową rysuje się 
węziej aniżeli w najbardziej typowych postę-
powaniach administracyjnych oraz sądowoad-
ministracyjnych. Podobnie jednakże jak przy 
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stosowaniu art. 28 k.p.a., naruszenie interesu 
prawnego podmiotu składającego skargę musi 
cechować się bezpośredniością, aktualnością 
i realnością.

W doktrynie trafnie wskazuje się1, że „zakres  
przedmiotowy postępowań sądowych, wszczy- 
nanych w trybie a r t .  1 0 1  ustawy o samorzą-
dzie gminnym, obejmuje sprawy z całego za-
kresu administracji publicznej, bez zawężenia 
do spraw «z zakresu prawa administracyjnego».  
Konsekwencją przyjęcia przez ustawodawcę 
takiego – bardzo pojemnego – kryterium jest 
zaliczenie do uchwał i zarządzeń zaskarżalnych 
w omawianym trybie wszystkich aktów orga-
nów gminy które nie są w swej treści decyzja-
mi indywidualnymi w rozumieniu przepisów 
o postępowaniu administracyjnym jako prze-
pisów odrębnych (...), a zarazem brak innych 
procedur gwarantujących skuteczną ochronę 
jej prawnych interesów. W istocie cała działal-
ność komunalna, to znaczy działalność gmin 
i innych jednostek samorządu terytorialnego 
wykonywana w formach publicznoprawnych, 
ma na celu realizację zadań publicznych, a tym 
samym daje się pomieścić w kategorii admini-
stracji publicznej” .

Z podmiotowego punktu widzenia sto-
sunkowo niedawno judykatura mierzyła się 
z zagadnieniem legitymacji organizacji spo-
łecznych do zaskarżania uchwał samorządu 
w omawianym tu trybie. W dwu nieomal 
bliźniaczych uchwałach podjętych 15 lutego 
2017 r. pod sygnaturami II OSK 1282/15 oraz 
II OSK 1276/15 Naczelny Sąd Administracyjny 
stwierdził, co następuje: „To, że stowarzyszenie 
ma w zakresie statutowej działalności «udział 
w kształtowaniu polityki planistycznej», 
«ochronę ładu przestrzennego» nie świadczy 

o posiadaniu przez nie interesu prawnego 
w zaskarżeniu uchwały w przedmiocie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w rozumieniu art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (…). 
Skarga wnoszona w trybie art. 101 ust. 1 powo-
łanej ustawy nie ma charakteru actio popularis, 
a zatem do jej wniesienia nie legitymuje sama 
ewentualna sprzeczność zaskarżonej uchwały 
z prawem”. Przepis ten wprowadza podmioto-
we ograniczenie kręgu osób legitymowanych 
do wniesienia skargi na taką uchwałę.

Odpowiedź negatywna na pytanie posta-
wione w tytule niniejszego tekstu jawi się za-
tem jako oczywista.

Warto jedynie dodać, że czym innym jest 
przymiot materialnoprawny strony w postę-
powaniach wszczynanych przed sądami ad-
ministracyjnymi w oparciu o przepis art. 101 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, a czymś 
zupełnie innym – możliwość procesowej repre-
zentacji grupy mieszkańców przy wnoszeniu 
skarg z tego przepisu. Trzeba w szczególności 
wskazać, że art. 101 ust. 2a tejże ustawy ze-
zwala, aby skargę na uchwałę lub zarządze-
nie, o których mowa w ust. 1, wnoszono do 
sądu administracyjnego w imieniu własnym 
lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, 
którzy na to wyrażą pisemną zgodę. W doktry-
nie i orzecznictwie wyrażany jest pogląd, że 
art. 101 ust. 2a stanowi lex specialis w stosunku 
do art. 35 § 1 p.p.s.a. Zatem w świetle art. 101 
ust. 2a u.s.g. dopuszczalna byłaby sytuacja, 
że podmiot (w szczególności stowarzyszenie) 
wnoszący skargę na uchwałę nie będzie tego 
czynił w imieniu własnym, lecz reprezentował 
będzie wyłącznie grupę mieszkańców gminy, 
którzy wyrażą na to pisemną zgodę.

1 W. Kisiel, uwagi do art. 101 u.s.g., (w:) Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, pod red. P. Chmielnickiego, 
LexisNexis 2013.
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Andrzej Tomaszek

my Z PeRyfeRii, cZyLi PoLsKie dZieje według  
jana sowy i andRZeja LedeRa

GGawędy 
adwokata bibliofila

Dla człowieka myślącego oczywiste jest, 
że wiedza historyczna nie sprowadza się do 
faktografii, ale obejmuje znajomość i rozu-
mienie procesów historycznych. Trzeba umieć 
zadawać pytania i poszukiwać odpowiedzi. 
Zadziwiające, jak wiele odpowiedzi na istotne 
pytania dotyczące nowożytnej i nowoczesnej 
historii Polski znalazłem w pracach dwóch nie-
historyków – socjologa dr. Jana Sowy (Fantomo-
we ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną 
formą – Universitas, Kraków 2011; bardzo dzię-
kuję adw. Grzegorzowi Namiotkiewiczowi za 
wskazanie mi tego dzieła) i filozofa dr. hab. An-
drzeja Ledera (powoływana już na tych łamach 
Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycz-
nej – Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2013). 
Nieskrępowani typową dla historyków środo-
wiskową kindersztubą i zasadami badawczymi 
stawiają obaj odważne, jakże inspirujące tezy, 
z którymi godzić się nie musimy, ale powinni-
śmy je poznać i ocenić.

„Podmiotowość Polski jako społeczeństwa, 
państwa i narodu ukonstytuowała się na trzech 
sukcesywnych brakach: brak dziedzictwa 
rzymskiego pociągnął za sobą brak nowożyt-
nej organizacji społecznej opartej na kombina-
cji absolutyzmu i kapitalizmu” – stwierdza Jan 
Sowa. – „Decyzja polskiej i litewskiej szlachty 

podjęta po śmierci Zygmunta II Augusta, aby 
przekształcić Rzeczpospolitą w monarchię 
elekcyjną, a więc jednocześnie uczynić z kró-
la rodzaj «proto-prezydenta», ograniczając 
w drastyczny sposób jego władzę, była brze-
mienna w skutkach. Począwszy od tego mo-
mentu, Rzeczpospolita nie miała w zasadzie 
monarchy i ten kolejny brak stał się głównym 
czynnikiem determinującym jej losy w XVII 
i XVIII wieku. (…) pojawiła się osobliwa jak 
na Europę tego okresu federacja magnackich 
dominiów działająca zgodnie z ultra-demokra-
tycznymi zasadami demokracji uczestniczącej. 
Była to jednak parodia demokracji w nowo-
czesnym sensie tego słowa, ponieważ z zasady 
wykluczała z udziału w rządzeniu radykalną 
większość społeczeństwa (nie tylko chłopów, 
ale również mieszczaństwo). Federacja ta 
była rodzajem «zrzeszenia przedsiębiorców» 
– dawała wielkiej szlachcie i magnatom możli-
wość gospodarczej eksploatacji zarówno ziem 
rdzennie polskich, jak i gigantycznych terenów 
na skolonizowanej przez Polskę Ukrainie”  
(J. Sowa, Prześniona, s. 36–37).

„Procesy rozgrywające się w gospodarczej 
bazie Rzeczypospolitej miały fundamentalne 
znaczenie dla ustabilizowania się dominują-
cej pozycji najpierw całej szlachty jako klasy 
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społecznej, a później magnaterii jako jej najle-
piej usytuowanej grupy” – pisze dalej J. Sowa.  
– „Mechanizmy translacji pozycji gospodar-
czej na polityczną były tu dość proste, aby nie 
powiedzieć prostackie, i sprowadzały się do 
możliwości akumulacji przez szlacheckie elity 
kapitału, który dało się przetopić na najróżniej-
sze narzędzia społecznego wpływu. Polegało 
to przede wszystkim na formowaniu przez 
magnatów koterii i grup o charakterze klienc-
kim oraz tworzeniu prywatnych armii prze-
wyższających wielokrotnie liczbą żołnierzy 
cokolwiek, czym mógł dysponować monarcha 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Gospodar-
ka folwarczno-pańszczyźniana gwarantująca 
transfer zysków z praktycznie całej produkcji 
narodowej bezpośrednio do kieszeni posiada-
czy ziemskich, a z biegiem czasu przede wszyst-
kim do kieszeni magnatów kontrolujących 
coraz większy areał upraw, była czynnikiem 
silnie wzmacniającym dezintegrację państwa 
i osłabienie centralnej władzy króla. Nie po-
zwalało to na wykształcenie się w I Rzeczypo-
spolitej struktur, instytucji i mechanizmów ty-
powych dla państw zachodnich, gdzie główną 
siłą kształtującą społeczeństwo coraz bardziej 
stawały się kapitalistyczne stosunki produkcji. 
Ten brak był rewersem społeczno-politycznej 
hegemonii szlachty. Tradycyjnie nosi ona na-
zwę «demokracji szlacheckiej». Czy też, mó-
wiąc precyzyjniej, demokracja szlachecka była 
ideologiczną nadbudową nad hegemonią spo-
łeczno-polityczną szlachty, mającą co prawda 
swoje historyczne źródła w braku klasycznego 
feudalizmu i w systemie prawa książęcego (...), 
utrzymującą się jednak w epoce nowożytnej 
wyłącznie dzięki gospodarczej bazie folwarcz-
no-pańszczyźnianej. Wyjątkowy i totalny ego-
izm klasowy polskiej szlachty – znów: dzięki 
jej gospodarczej autarkii możliwy w stopniu 
nieporównywalnym z egoizmem ówczesnej 
burżuazji w Europie Zachodniej, gdyż jej uwi-
kłanie w sieć społeczno-gospodarczych zależ-
ności przez długi czas skutecznie temperowało 
zbyt wybujałą chciwość – był jednym z naczel-
nych powodów upadku I Rzeczypospolitej”  
(J. Sowa, Fantomowe, s. 224–226).

Zagadkowy tytuł pracy J. Sowy ma swoje 
uzasadnienie: „Okres między 1572 a 1795 ro-
kiem możemy w historii Polski nazwać epoką 
państwa fantomowego. Termin ten odwołuje 
się do koncepcji kończyny fantomowej, czyli 
kończyny, która została utracona, ale wciąż ist-
nieje na poziomie reprezentacji psychicznej. 
Człowiek odczuwa jej ból, wydaje mu się, że 
jest ułożona w jakiś sposób itd., chociaż w rze-
czywistości jej już nie ma” – stwierdza autor 
i proponuje „ową urojoną państwowość I Rze-
czypospolitej nazwać fantomowym ciałem kró-
la”, gdyż „ograniczenie pozycji monarchy po-
szło w Rzeczypospolitej tak daleko, że można 
mówić o braku królewskiej władzy”(J. Sowa, 
Fantomowe, s. 37–38).

Stan ten, w swej istocie patologiczny, nie 
mógł trwać wiecznie i zakończył się w rezulta-
cie postępującej w Europie rewolucji agrarnej, 
„która począwszy od pierwszej połowy XVIII 
wieku zaczęła radykalnie zmieniać obraz euro-
pejskiego rolnictwa. W tym samym czasie, gdy 
w Europie Środkowo-Wschodniej wydajność 
produkcji rolnej spadała na skutek m.in. wyja-
łowienia ziemi i pogarszających się stosunków 
pracy, na Zachodzie rosła. Konsekwencje takie-
go stanu rzeczy w każdej gospodarce rynkowej 
są oczywiste: wszystko, co miała Zachodowi do 
zaoferowania Europa Środkowo-Wschodnia, 
przestawało być atrakcyjne. Jednocześnie moż-
liwości gigantycznych zysków, jakie stwarzał 
szybko rozwijający się w XVII i XVIII wieku 
handel kolonialny, przyćmiły cokolwiek, na 
co można było liczyć w handlu wewnątrz-
europejskim. Środkowoeuropejskie peryferia 
stały się zbędne. Ze względu na wysoką aku-
mulację w ich społeczeństwach antyprzemy-
słowych i antynowoczesnych elementów nie 
mogły same przestawić się na logikę akumula-
cji kapitalistycznej i produkcji przemysłowej. 
A ponieważ natura nie znosi próżni, zostały 
przemielone. Nasza rodzima nazwa tego prze-
mielenia to rozbiory. Wraz z rozwojem gospo-
darki kapitalistycznej w Europie kształtował 
się przynajmniej od wieku XVI nowy porządek 
polityczny odmienny od zdecentralizowanego 
ładu średniowiecznych, feudalnych księstw. Po 
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okresie rozbicia Europa coraz bardziej centrali-
zowała się politycznie, ewoluując w kierunku 
systemu złożonego z kilku silnych monarchii 
absolutnych. (…) Został on nazwany ładem 
westfalskim, ponieważ jego symboliczną inau-
gurację stanowił pokój westfalski 1648 roku”  
(J. Sowa, Fantomowe, s. 423–424).

Nie podążyliśmy nurtem europejskiego 
rozwoju i staliśmy się jako państwo zbędni: 
„Upadek I Rzeczypospolitej pod koniec XVIII 
wieku był na poziomie politycznym skutkiem 
działania zasad ładu westfalskiego, w tym 
szczególnie jego «logiki konkurencyjnej walki 
o władzę». Trzeba bowiem pamiętać, że po-
dział terytorium Rzeczypospolitej pomiędzy 
Prusy, Austrię i Rosję był spowodowany tyleż 
ich «chrapką» na powiększenie swojego stanu 
posiadania, co dążeniem do osłabienia możli-
wości ekspansji konkurenta, w tym szczególnie 
Rosji, która od początku XVIII wieku de facto 
kontrolowała sytuację w Rzeczypospolitej”  
(J. Sowa, Fantomowe, s. 424–425).

Konsekwencje peryferyjnej pozycji Polski 
mają do dziś nie tylko polityczny, ale przede 
wszystkim gospodarczy i społeczny wymiar: 
„Sposób integracji Polski z międzynarodo-
wym systemem gospodarczym w ramach ro-
dzącej się kapitalistycznej gospodarki-świata 
wyznaczył jej miejsce o charakterze (pół) pe-
ryferyjnym i pół-, czy też para-kolonialnym” 
– podsumowuje J. Sowa. – „Ten peryferyjny 
sposób integracji Polski – i praktycznie całej 
Europy Środkowo-Wschodniej z wyjątkiem 
może Czech, które oscylowały między pół-pe-
ryferium a rdzeniem – odcisnął trwałe piętno 
na charakterze i drodze rozwojowej tej części 
kontynentu. Zajmując pozycję peryferyjną, 
Rzeczpospolita i inne kraje regionu stopnio-
wo zinternalizowały ten rodzaj aktywności 
gospodarczej i te sposoby produkcji, które 
Europa Zachodnia eksternalizowała ze wzglę-
du na ich niewielki potencjał rozwojowy: wy-
dobycie surowców naturalnych, produkcję 
towarów niskoprzetworzonych lub prefabry-
katów do dalszej produkcji (jak np. smoła czy 
drewno), hodowlę, uprawę itp. Eksternalizacja 
tych części gospodarki była dla krajów zachod-

nich koniecznym elementem kapitalistyczne-
go rozwoju, ponieważ eksternalizacja mało 
dochodowych lub nawet niedochodowych 
przedsięwzięć to część wpisanej w istotę kapi-
talizmu tendencji do eksternalizacji negatyw-
nych aspektów i konsekwencji działalności 
gospodarczej. Dlatego istnienie różnego ro-
dzaju zewnętrza – kolonii, peryferii, teryto-
riów zależnych, globalnego Południa, krajów 
Trzeciego Świata, krajów rozwijających się itd. 
– stanowi do dzisiaj warunek sine qua non dzia-
łania kapitalizmu. W tym sensie zacofanie Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej było funkcjonalne 
względem rozwoju kapitalizmu jako takiego. 
Zasadniczy problem całego regionu polegał 
na niemożliwości dalszej eksternalizacji tego, 
co negatywne, na jakieś inne zewnętrze. Pol-
ska podjęła próbę w tym kierunku, dokonując 
ekspansji na wschód, jednak sama nie będąc 
gospodarką kapitalistyczną, nie potrafiła odpo-
wiednio zagospodarować i wykorzystać swo-
ich peryferii, które ostatecznie przyczyniły się 
bardziej do jej zguby niż rozwoju. Większość 
wysiłków modernizacyjnych podejmowanych 
w wieku XIX i XX miała za cel wybicie się regio-
nu na pozycje przynajmniej pół-peryferyjne, 
co udało się osiągnąć dopiero na początku XXI 
wieku wraz z wstąpieniem większości krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Euro-
pejskiej. Do dzisiaj jednak ta część kontynentu 
funkcjonuje zarówno w samej Unii, jak i w glo-
balnej kapitalistycznej gospodarce--świecie 
jako region typowo półperyferyjny, a po czę-
ści nawet peryferyjny: jest źródłem taniej siły 
roboczej (na miejscu oraz migrującej do boga-
tego rdzenia), produktów o niskiej technolo-
gii wytwarzania (są nimi dzisiaj auta i sprzęt 
AGD, a nawet elektronika codziennego użytku, 
w przeciwieństwie do biotechnologii, wyso-
kich technologii teleinformatycznych lub ko-
smicznych), surowców naturalnych i produk-
tów rolno-żywnościowych. Jak na razie nic nie 
wskazuje na to, aby sytuacja miała się szybko 
zmienić” (J. Sowa, Fantomowe, s. 222–223). Cóż, 
teza drażniąca, a polemizować z nią trudno.

Zirytować mogą również wnioski z analizy 
naszej XX-wiecznej historii przeprowadzonej 
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przez Andrzeja Ledera. „Każde społeczeństwo 
jest zorganizowane wokół zespołu symboli 
i wyobrażeń. Mają one swoich rzeczywistych 
nosicieli, osoby je uosabiające, reprezentujące 
państwo, wiarę, tradycję, instytucje i wszystko 
z nimi związane, mają funkcjonariuszy tego 
porządku i wreszcie najszerszą grupę – tych, 
którzy codzienną praktyką nadają owemu 
imaginarium sens” – pisze A. Leder. – „Nowe, 
osadzone przez Stalina władze polskie po-
stanowiły realnie zniszczyć pierwszą i drugą 
grupę, trzecią zaś całkowicie pozbawić dotych-
czasowej orientacji w świecie, unicestwić sym-
bolicznie. Kroki, które do tego prowadziły, są 
powszechnie znane. Katyń, pozostawienie po-
wstania warszawskiego swojemu losowi, wy-
łapanie i często wywiezienie elit politycznych 
dawnej Polski, a także ludzi dawnego podzie-
mia, zniszczenie PSL, wchłonięcie i zniszczenie 
PPS” (A. Leder, Prześniona, s. 151). Przeprowa-
dzona następnie „industrializacja i terror prze-
łomu lat 40. i 50. w większym stopniu dopro-
wadziły do zmian struktury społecznej niż do 
wytworzenia jakiejkolwiek nowej świadomości 
(A. Leder, Prześniona, s. 182).

Industrializacja wymusiła migrację wielkich 
rzesz ludności ze wsi do miast, „wyrwanie ich 
z agrarnego horyzontu swojego dotychczaso-
wego życia”. Konsekwencją „wymordowania 
w czasie niemieckiej okupacji żydowskiego 
mieszczaństwa i zniszczenia przez stalinowski 
komunizm dominującej pozycji urzędniczych, 
wojskowych i intelektualnych elit o szlachec-
kiej genezie – było wytworzenie się ogromnej 
i wielowymiarowej przestrzeni awansu. Miasta 
stanęły otworem i były gwałtownie zajmowa-
ne przez tych wszystkich, którzy podjęli trud 
ruchu. Ci ludzie, a właściwie ich dzieci i wnu-
ki, tworzą dzisiaj kościec struktury społecznej. 
Wtedy też zaczęło się poszukiwanie przez nich 
nowej formy istnienia. Tej jednak rewolucja nie 
dostarczyła” (A. Leder, Prześniona, s. 182–183).

Skoro nowych form zabrakło, sięgano po 
dotychczas znane. Ewolucja PRL w wymia-
rze społecznym i ekonomicznym prowadziła 
od „przedłużonego średniowiecza” Europy 
wschodniej w kierunku zachodniej płynnej 

nowoczesności. „W tej strefie przejścia wielkie 
zakłady pracy, jak dawniej folwarki tworzy-
ły ogromne, w dużym stopniu samodzielne 
jednostki gospodarcze rządzone patriarchal-
nie przez dyrektorów i sekretarzy tych nowo 
osadzonych możnych” – pisze A. Leder. – „Ar-
bitralnie rozdawali oni przywileje potulnym, 
a opornych wyrzucali na margines społeczny. 
Robotnicy, całkowicie pozbawieni jakiegokol-
wiek wpływu na świat społeczny, ale też zwol-
nieni od odpowiedzialności, w swoim obywa-
telskim statusie niewiele różnili się od dawnych 
bezrolnych wyrobników wiejskich – skądinąd 
warstwy, z której najczęściej się wywodzili i od 
której nie różnili się specjalnie mentalnością. 
Najpewniejszym zabezpieczeniem pozycji 
społecznej były więzy osobiste, czy to oparte 
na lojalności nowych elit – aparatu partyjne-
go i bezpieczeństwa – czy też na odwiecznych 
więzach rodzinnych i towarzyskich” (A. Leder, 
Prześniona, s. 193).

„Właśnie ten przejściowy charakter wyjaśnia 
swoistą stabilność i społeczny pokój, charakte-
rystyczne dla realnego socjalizmu” – twierdzi 
autor. – „Choć formy własności i hierarchia 
symboliczna, które legły u jego podstaw, rady-
kalnie różniły się od tych dawniejszych, choć 
całe państwo przesunęło się na Zachód, a re-
wolucja przeniosła ogromną część Polaków do 
miast, stosunki społeczne, które stworzył póź-
niejszy PRL, wykorzystywały najbardziej tra-
dycyjne cechy folwarcznego charakteru. Naj-
prościej mówiąc, owe stosunki chroniły przed 
podmiotowością i odpowiedzialnością, przed 
rywalizacją i bezwzględnością ekonomicznej 
porażki, dając stabilizację i – do pewnego mo-
mentu – bezpieczeństwo. Długie trwanie owej 
hybrydowej formacji ustrojowej pozwoliło na 
przemianę pokoleń, dla których ta forma życia 
stawała się oczywistością. To głęboko utrwali-
ło w wymiarze społecznym efekty rewolucji 
1939–1956” (A. Leder, Prześniona, s. 193–194).

Trwaniu tej hybrydowej mutacji feudalizmu 
sprzyjała kultura pogardy (A. Leder, Prześniona, 
s. 98). „Drugą stroną polskiej dumy jest kultura 
pogardy, w której pragnienie rozkoszy realizo-
wane jest przez upokarzanie i pogardzanie 
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bliźnimi” – stwierdza A. Leder. – „Służyła temu 
ideologia sarmacka, służy temu często zwyczaj-
na i powszechna w Polsce niechęć do innych, 
łatwość w formułowaniu pogardliwych sądów, 
przyjmowaniu wyższościowych postaw, ści-
ganiu się na to, kto godniejszy, jak w powie-
dzonku La Rochefoucauld: dla dwóch Polaków 
największą przeszkodą są otwarte drzwi. (…) 
Recydywę tego rodzaju mentalności folwarcz-
nej w dzisiejszej Polsce można zaobserwować 
w stosunku kadry zarządzającej do pracow-
ników w firmach i korporacjach. Poczucie, że 
nie mamy do czynienia ze stronami umowy 
dokonującymi ekwiwalentnej wymiany pracy 
na pieniądze, lecz raczej z zarządcami folwarku 
i podległymi mu wyrobnikami, którym z nie-
wiadomych przyczyn trzeba płacić i – na doda-
tek – okazywać szacunek, jest bardzo częstym 
doświadczeniem pracujących w warunkach 
polskiego kapitalizmu. Dlatego pracujący czę-
sto z Polski uciekają; nie chodzi tylko o niskie 
pensje, ale też o zupełnie inne relacje rządzące 
stosunkiem pracy, które zostały wypracowane, 
często zresztą wskutek konfliktów, w niektó-
rych krajach Zachodu” (A. Leder, Prześniona, 
s. 100–101). 

Odzyskanie politycznej wolności niewiele 
zmieniło. „Rozpad tej hybrydy przypieczęto-
wany przemianami politycznymi od 1989 roku 
oznaczał rewolucję mieszczańską, w której 
przegranymi okazali się robotnicy z wielkich 
zakładów pracy, chłopi, prywatni przedsię-
biorcy z czasów PRL (nie mogli już pasoży-
tować na słabościach folwarczno-przemysło-
wego ustroju) i tradycjonalistyczny Kościół” 
(A. Leder, Prześniona, s. 194). Kto przegrał? 
Liberalna retoryka lat 90. XX wieku uderzyła 
przede wszystkim w robotników. „Okazali się 
nieudacznikami, ludźmi sowieckimi” – pisze 
Leder. – „Część pewnie rzeczywiście nie umia-
ła sobie radzić poza folwarkiem industrialnym, 
a część znajdowała się w beznadziejnej sytu-
acji: co ma zrobić człowiek mieszkający w ma-
łym mieście, gdzie upada jedyna fabryka? Wy-
daje się to oczywiste, ale w 1990 r. o tym się 
nie mówiło. Ludzie ci zostali opuszczeni, stali 
się nikim. Jakoś przeżyli, nie umierali z głodu, 

ale zostali pozbawieni znaczenia i uznania: (…)
Dziś dzieci tych robotników, pozbawionych na 
początku lat 90. znaczenia, pracy i godności, 
zwracają się ku agresywnemu nacjonalizmo-
wi. Ideologia narodowa czy nawet patriotycz-
na daje niesłychanie silne, grupowe poczucie 
wpływu, znaczenia, bycia kimś” (A. Leder, 
Prześniona, s. 195).

A kto wygrał? „Wygrywającym po 1989 roku 
okazało się nowe mieszczaństwo, wywodzące 
się z peerelowskich elit: inteligencji, średniego 
aparatu urzędniczego i partyjnego oraz, w ja-
kimś stopniu, choć zapewne mniejszym, niż 
twierdzą zwolennicy teorii o układzie, z apara-
tu bezpieczeństwa. Te elity są dziećmi rewolucji 
1939–1956. Oczywiście pojawiają się w nowym 
mieszczaństwie ludzie, którzy reprezentują 
mieszczaństwo stare, których genealogie się-
gają Polski międzywojennej. Ludzie powraca-
jący z kilkupokoleniowej często emigracji czy 
ci, których tradycje rodzinne zachowały etos 
i mentalność przedwojennych bourgeois. Ale to 
nie oni decydują o kształcie nowej klasy śred-
niej…” (A. Leder, Prześniona, s. 196).

„Mieszczaństwo wzięło realnie władzę 
i osiągnęło ogromną korzyść polityczną, to zna-
czy władzę ustabilizowało” – czytamy słowa 
napisane w 2013 r. „Mieszczaństwu temu, fir-
mowanemu przez «posiadającego pozytywne 
cechy nowoczesnego mieszczanina» Donalda 
Tuska, zabrakło jednak przekonania, że można 
oderwać się od obciążonej tradycją przeszło-
ści w imię politycznej wizji przyszłości. Brak 
wizji i hasło: nie róbmy polityki, są ogromną 
słabością jego formacji w porównaniu z opozy-
cją konserwatywną, która uważa, że misję ma. 
Ona bowiem cieszy się rodzajem legitymizacji 
wewnętrznej – tradycyjnie silną legitymizacją 
przez krzywdę i cierpienie. Daje to poczucie 
prawa zmiany świata, którego brakuje hege-
monistycznemu mieszczaństwu” (A. Leder, 
Prześniona, s. 197).

Problem też w tym, że mieszczaństwo, ów 
hegemon wg Ledera, nie jest pewne swojej toż-
samości. Rewolucję lat 1939–1956 odrzuca jako 
tylko „prześnioną”, tj. wyłącznie z jego pasyw-
nym udziałem, ale próbuje jednocześnie uczy-
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nić symbolem swoich narodzin Okrągły Stół, 
co prowadzi do dezorientacji (s. 198). „Z tych 
rozważań rodzi się szersze pytanie” – pisze  
A. Leder – „pytanie o status takiego zaanga-
żowania politycznego, zaangażowania rewo-
lucyjnego, jakie stało się udziałem polskiego 
podmiotu politycznego w latach 1939–1956. 
O moralny i polityczny status milionów gestów 
i zachowań, które uczyniły tamtą rewolucję 
możliwą. O każde morderstwo i donos otwie-
rające drogę do majątku, każdy strzał w wojnie 
domowej, każdą decyzję o przejęciu własności, 
każdy podpis na dokumencie, każde przyzwo-
lenie i zaniechanie. Ale też o każdy akt odwa-
gi wejścia na ścieżkę zmian, o trud awansu, 
o wysiłek przełamania dotychczasowych form 
myślenia, pracę w imię mglistej przyszłości…”  
(A. Leder, Prześniona, s. 198).

Konkludując, A. Leder stawia społeczeń-
stwu polskiemu mocne zarzuty: zarzut braku 
uświadomienia poczucia winy za współudział 
w zagładzie polskich Żydów (wg niego miesz-
czan II Rzeczypospolitej), niepamięci i wy-
pierania, zaprzeczania odpowiedzialności za 
zło, które się wydarzyło, co skutkuje głęboką 
niepewnością siebie Polaków, „bezmyślnością, 
która przenosi się na wszystkie obszary – od 
teorii społecznej po umiejętność budowania 
autostrad” i brakiem zdolności zaufania innym. 
„Gdy zaufania brak, gdy każda ze stron uważa, 

że inni chcą ją oszukać – stwierdza – nie pomo-
gą najbardziej szczegółowe zapisy wymyślane 
przez prawników. Kolejne przedsięwzięcia 
kończą się wzajemnymi oskarżeniami, rozpły-
wają przed niesprawnymi sądami, których wy-
roków zresztą nikt nie zamierza respektować” 
(A. Leder, Prześniona, s. 92–95).

„Uświadomienie sobie swojego miejsca 
wymaga jednak uznania trudnej genealo-
gii” – podsumowuje A. Leder. – „Uznania, że 
prawie wszyscy jesteśmy dziećmi owej nie-
szczęsnej, przeprowadzonej cudzymi rękami, 
okrutnej rewolucji, przeorania polskiej tkanki 
społecznej. Oznacza to – jeszcze raz – wzięcie 
odpowiedzialności za to, co wówczas się stało. 
Uświadomienia sobie, że to nasi ojcowie czy 
dziadowie brali, wchodzili, przymykali oczy, 
ba, zabijali, donosili, zdradzali. Ale też podej-
mowali decyzje i wyzwania, wędrowali myśla-
mi w przyszłość, budowali zręby nowego społe-
czeństwa. To jest współczesna, przyszłościowa 
– a nie tylko moralna – funkcja takich aktów jak 
wzięcie odpowiedzialności za Jedwabne. Mo-
ralna dotyczy oddania sprawiedliwości innym, 
przyszłościowa – wzięcia odpowiedzialności za 
siebie” (A. Leder, Prześniona, s. 199).

Jeśli zastanawiamy się, jacy jesteśmy, czym 
i dlaczego różnimy się od społeczeństw krajów 
Zachodu, nie sposób pominąć rozważań obu 
autorów.
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O Statucie kaliSkim  
oRaZ PRawniKach i eKonomistach PoLsKich 
żydowsKiego PochodZenia i ich wKładZie  

w budowę dRugiej RZecZyPosPoLitej

20 października 2016 r. w Krakowie w sie-
dzibie Stradomskiego Centrum Dialogu przy 
ul. Stradomskiej 11 miała miejsce konferencja 
zorganizowana przez Instytut Allerhanda oraz 
Stradomskie Centrum Dialogu pt. „Prawo, pie-
niądz i mniejszość żydowska w grafikach Ar-
tura Szyka”. 

W towarzyszących przedsięwzięciu zapo-
wiedziach napisano:

„Według wielu ludzi, Żydzi posiadają 
coś niezwykłego, czego innym nacjom bra-
kuje. To «coś», pozwalało im odnaleźć się 
w zawieruchach dziejowych, których prze-
cież na przestrzeni wieków nie brakowało, 
wzbudzając jednocześnie powszechną nie-
chęć, a niejednokrotnie nawet i nienawiść. 
To «coś» spowodowało, że Żydzi, innowier-
cy we wczesnochrześcijańskiej Europie, wy-
pełnili lukę i energicznie zajęli się handlem, 
obracali pieniądzem, udzielali pożyczek.

To «coś», co określić można jako kombi-
nację genu przedsiębiorczości z ekonomicz-
nymi predyspozycjami dostrzeżone zostało 
na ziemiach polskich już wieki temu, powo-
dując, z jednej strony, nadawanie Żydom 

przywilejów handlowych, z drugiej, w po-
łączeniu z innymi wierzeniami i obyczajami, 
zawiść i niechęć społeczeństwa. Te ostatnie 
zwłaszcza, niestety często powodowały, 
że o zasługach mniejszości żydowskiej dla 
rozwoju ekonomicznego, gospodarczego, 
prawniczego czy kulturowego państwa za-
pominano”.

Na konferencję złożyły się dwa referaty, 
a właściwie wykłady, oraz dwie wystawy. 

Pierwszy referat przedstawił prof. dr hab.  
n. med. Aleksander Skotnicki, który omówił 
wyjątkowe dzieło artystyczne w postaci Statutu 
kaliskiego autorstwa Artura Szyka, przypomina-
jąc jego genezę oraz znaczenie. A powiedział 
m.in.:

„Zamiarem artysty było podkreślenie, 
że tolerancja wobec Żydów jest polską tra-
dycją, jest zasadą, na której Polska wyrosła, 
i że liberalizm wobec Żydów w Polsce przy-
czynił się do wzbogacenia kraju i był dla 
Polski błogosławieństwem. Przed laty, jesz-
cze w Łodzi, Artur marzył o artystycznym 
uwiecznieniu chwalebnych kart żydowskiej 

KaKarty 
historii
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historii w Polsce, o artystycznym wyrażeniu 
wielkiego wkładu, jaki Żydzi wnieśli do go-
spodarczego rozwoju kraju, w którym zna-
leźli azyl i schronienie. Czuł, że nadeszła 
chwila realizacji tego zamiaru.

Arturowi Szykowi wydawało się, że wraz 
z przewrotem Piłsudskiego rozpoczyna się 
złoty okres w Polsce i dlatego z wielkim za-
pałem począł zagłębiać się w stare pożółkłe 
karty polsko-żydowskiej przeszłości. Arty-
sta-malarz przekształcił się w badacza sta-
rych dokumentów. Całymi dniami przeby-
wał w Paryskiej Bibliotece Narodowej obok 
Panteonu, gdzie pilnie studiował łacińskie 
teksty dawnych przywilejów nadawanych 
przez polskich władców ich żydowskim 
poddanym. Z podziwu godną cierpliwością 
badał stare rękopisy w archaicznej polsz-
czyźnie i wielu innych językach, w których 
znajdowała się choćby najmniejsza wzmian-
ka na temat Żydów w dawnej Polsce.

Po kilku miesiącach studiów i badań Szyk 
miał już plan zilustrowania Statutu Kaliskie-
go. W tym właśnie pierwszym dokumencie 
określającym prawa żydowskie w Polsce, 
datowanym rokiem 1264, artysta postano-
wił odtworzyć dzieje Żydów w Polsce.

Praca nad tym dziełem trwała ponad 
dwa lata – od maja 1926 aż do październi-
ka 1928 roku. Niemal nie odrywając się od 
biurka, Artur pracował nad 40 planszami 
Statutu Kaliskiego i przepisał stary tekst 
pierwszych żydowskich przywilejów po 
łacinie, po niemiecku, angielsku, hiszpań-
sku, francusku, polsku, włosku, hebrajsku 
i żydowsku.

Oficjalna gazeta rządowa w Warszawie, 
«Głos Prawdy», opublikowała dłuższy wy-
wiad z Szykiem, przeprowadzony przez pa-
ryskiego korespondenta Artura Czapskiego. 
Na pytanie dziennikarza, co skłoniło artystę 
do podjęcia tej gigantycznej pracy, Szyk odpo-
wiedział: Skłonił mnie do tego przewrót majowy. 
Poświęcam to dzieło marszałkowi Piłsudskiemu, 
ponieważ wierzę, że dąży on do stworzenia odpo-

wiednich warunków dla przyjaznego współżycia 
wszystkich grup narodowościowych w Polsce”1.

Znakomite dzieło Artura Szyka z czasem 
zostało zakurzone, zapoznane. Dzięki Referen-
towi, który podejmował działania w kierunku 
popularyzacji Statutu Szyka udało się je choć 
w części przywrócić świadomości. Od niedaw-
na, pięknie wydany w reprincie, Statut stano-
wić może znakomite uzupełnienie domowych 
bibliotek czy ścian. 

Niewątpliwie Statut kaliski, nadany Żydom 
przez księcia Bolesława Pobożnego 16 sierpnia 
1264 r. w Kaliszu, a potwierdzony potem przez 
królów Kazimierza Wielkiego, Kazimierza Ja-
giellończyka i Zygmunta Starego, to godny 
pamięci przykład znakomitej koegzystencji 
w Państwie Polskim Żydów i Chrześcijan. 

Prelekcji prof. Skotnickiego towarzyszyło 
pokazanie i omówienie kolejnych – rozwieszo-
nych w sali – plansz dzieła Artura Szyka.

*  *  *
Drugi referat przedstawił wyżej podpisany, 

a część jego treści znajduje się poniżej. Rozwa-
żaniom nad kolejnymi zasłużonymi dla odro-
dzonej Polski, jej prawa, ustroju, ekonomii pol-
skimi Żydami towarzyszyła prezentacja plansz 
z graficznymi podobiznami bohaterów narracji, 
wykonanymi przez Jolantę Marczewską. 

*  *  *
Polską naukę, literaturę, sztukę, a także po-

tencjał gospodarczy i społeczny kraju tworzyli 
ludzie o różnych poglądach, różnym pocho-
dzeniu społecznym, etnicznym, narodowym, 
różnym wyznaniu religijnym, których łączył 
wybór polskości i Polski; wybór języka, kultury, 
kraju. Często, może najczęściej, wiązał się on 
z miejscem urodzenia, z Ojczyzną, dla której 
potem pracowali. Wśród tych ludzi wielu wy-
wodziło się z rodzin żydowskich i choć czuli 
się Polakami, choć wybierali język polski, to 
wielu nie zrywało z rodzinną tradycją i religią. 

1 Zob. http://statutkaliski.allerhand.pl/statut-kaliski/
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36 punktów Statutu kaliskiego 

1. Kiedy jest sprawa przeciwko żydowi, nie może przeciw niemu świadczyć chrześcijanin sam,  
lecz razem z innym żydem.

2. Kiedy chrześcijanin pozywa na żyda o zastaw, żyd zaś utrzymuje, że żadnego nie wziął,  
wtedy żyd przysięgą się uwolni.

3. Kiedy chrześcijanin utrzymuje, że na zastaw od żyda mniej pieniędzy otrzymał, aniżeli żyd teraz żąda,  
żyd przysięgą dowód złoży.

4. Kiedy żyd, nie mając świadków, utrzymuje, że chrześcijanin zastaw wypożyczył,  
chrześcijanin się odprzysięże.

5. Prócz rzeczy kościelnych i krwią zabarwionych wolno żydom wszystko brać w zastaw.

6. A gdyby zastaw jaki był kradziony, żyd się odprzysięże, że o kradzieży nie wiedział, a chrześcijanin  
winien mu kapitał na zastaw ten wypożyczony z procentem zapłacić.

7. Kiedy zastaw chrześcijanina przez ogień lub kradzież u żyda zginie,  
żyd od nalegającego chrześcijanina przysięgą się uwolni.

8. Żydzi w sporach swoich (tj. między sobą) wyłączeni są spod sądów miejskich;  
zostają pod opieką króla lub wojewody.

9. Za zranienie żyda słuszna kara i koszta kuracji.

10. Za zabicie żyda słuszna kara i konfiskata majątku.

11. Za uderzenie żyda kara zwyczajna w kraju.

12. Żydzi ceł większych od mieszczan nie płacą.

13. Od przewożonych zmarłych nic nie płacą.

14. Chrześcijanin niszczący cmentarz oprócz kary zwyczajnej majątek traci.

15. Rzucający kamieniem na szkołę żydowską odda wojewodzie dwa funty pieprzu.

16. Gdy żyd u swojego sędziego ulegnie karze, która się „wandel” nazywa, zapłaci mu funt pieprzu.  
(Wandel – wina pieniężna.)

17. Gdy żyd raz i drugi od swego sędziego zapozwany, nie stawi się, zapłaci karę zwyczajną,  
gdy się trzeci raz nie stawi, zapłaci karę stosunkowo wyższą.

18. Za zranienie żyda żyd płaci karę zwyczajną.

19. Przysięga na dziesięć przykazań nie powinna być żydowi naznaczoną, tylko o wartość przechodzącą  
szacunek 50 grzywien srebra, a w mniejszych rzeczach przed szkołą przysięgać będzie.

20. Gdyby dowodów nie było, kto zabił żyda, my żydom damy przeciw podejrzanym prawną opiekę.

21. Za gwałt na żydzie wyrządzony, chrześcijanin będzie karany podług prawa ziemskiego.

22. Sędzia żydowski żadnej sprawy przed sąd nie wytoczy, jeżeli do tego przez skargę strony  
spowodowany nie będzie.

23. Gdy chrześcijanin odbierze dany żydowi zastaw, a procentu nie zapłaci w ciągu miesiąca,  
przybywa procent od procentu.

24. U żyda nikt na kwaterze być nie ma.

25. Nie wolno jest żydom wypożyczać pieniądze na dobra nieruchome.

26. Odwodzenie dziecka żydowskiego, jako kradzież uważane będzie.

27. Zastaw gdy rok i dzień u żyda pozostaje, staje się jego własnością.

28. W dnie świąt swoich żydzi nie mogą być przymuszani do oddawania zastawu.

29. Zastawy od nich gwałtem biorący ściągnie na siebie karę.

30. Nie wolno żydów oskarżać o używanie krwi chrześcijańskiej.

31. Występki żydów w ich szkołach sądzone być mają.

32. W jakiej monecie żyd pożyczał, w takiej żądać może oddania długu z należnym procentem.

33. Konie żydzi w zastaw tylko we dnie brać mogą.

34. Mincarzom nie wolno chwytać żydów pod pretekstem, że fałszują pieniądze.

35. W gwałcie nocnym sąsiedzi żydowi pomoc dać winni pod karą 30 szelągów.

36. Wolno jest żydom wszystkie towary kupować, chleba i innych żywności dotykać się.



5/2018

111

O Statucie kaliskim oraz prawnikach...

Wielu było, jak w owym zdaniu wypowiedzia-
nym przez Artura Szyka: „J e s t e m  Ż y d e m , 
a  Po l s k a  j e s t  m o j ą  o j c z y z n ą .  N i e 
u m i e m  j e d n e g o  o d  d r u g i e g o  o d -
d z i e l i ć  w  m o i m  s e r c u ”; zapewne wielu 
innych jeszcze bardziej zasymilowało się z Pol-
ską i polskością, że mogłoby powiedzieć: „j e -
s t e m  Po l a k i e m  i  Ż y d e m ,  Po l s k a  j e s t 
m o j ą  o j c z y z n ą ,  a  j u d a i z m  r e l i g i ą , 
n i e  u m i e m  i  n i e  c h c ę  t e g o  r o z d z i e -
l a ć ”. Przykładem takiej postawy był profesor 
Maurycy Allerhand, patron Instytutu Allerhan-
da, adw. i prof. Szymon Askenazy czy literaci 
i artyści tacy jak Julian Tuwim, Jan Brzechwa, 
Michał Waszyński, Jerzy Petersburski, Emanuel 
Schlechter. Jeszcze inni asymilowali się do tego 
stopnia, że zmieniali wyznanie i odchodzili od 
tradycji żydowskiej, gdzieś głęboko w sercu 
chowając swoje pochodzenie, jak prof. Ludwik 
Ehrlich. 

Bardzo wielu wybitnych prawników i eko-
nomistów polskich okresu II Rzeczypospolitej 
pochodziło z rodzin żydowskich.  

Poniżej zaprezentowano tylko kilka syl-
wetek wybitnych jurystów i ekonomistów 
polskich z okresu II Rzeczypospolitej zasłu-
żonych w budowie systemu prawnego Polski, 
rozwoju nauki polskiej, systemu bankowego 
i gospodarczego, a także pozycji Polski na are-
nie międzynarodowej. 

Maurycy allerhand (1868–1942) to przede 
wszystkim wybitny uczony, kodyfikator, dy-
daktyk i adwokat, profesor Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie, autor znakomitych 
komentarzy do Kodeksu postępowania cywil-
nego, Kodeksu handlowego oraz Prawa upa-
dłościowego i układowego, patron Instytutu 
Allerhanda. Trudno wyobrazić sobie bez niego 
proces kodyfikacji prawa w II Rzeczypospolitej 
gdyż uchodził za jednego z najwybitniejszych 
kodyfikatorów. 

Pochodził z zasymilowanej rodziny z Rze-
szowa, gdzie urodził się 28 czerwca 1868 r. 
W Rzeszowie ukończył gimnazjum, a następ-
nie wyjechał na studia prawnicze do Wiednia, 

gdzie zetknął się z wybitnymi niemieckimi 
uczonymi, zaczął też interesować się nauką 
i opracował pierwsze prace. Doktorat uzyskał 
w 1892 r. Niedługo potem zamieszkał we Lwo-
wie, gdzie rozpoczął siedmioletni staż kandy-
dacki do adwokatury. W czasie jego trwania 
poślubił Sarę z Weintraubów. Adwokatem zo-
stał w 1900 r. i zawód wykonywał do II wojny 
światowej. W międzyczasie coraz więcej pu-
blikował, podejmując trudne tematy z zakresu 
prawa cywilnego procesowego, a także prawa 
cywilnego materialnego. W latach 1909–1910 
na podstawie rozprawy pt. Podstęp w procesie 
(Lwów 1907), dobrze ocenionej przez referen-
tów (prof. Augusta Bálasitsa i prof. Juliusza Ma-
karewicza), habilitował się w zakresie procesu 
cywilnego na Wydziale Prawa i Umiejętności 
Politycznych Uniwersytetu Lwowskiego. Od 
tego czasu do 1941 r. był wykładowcą i na-
uczycielem pokoleń jurystów. Początkowo był 
docentem prywatnym, od 1917 r. docentem 
z tytułem profesora nadzwyczajnego, a od 
1920 r. z tytułem profesora zwyczajnego. Pra-
wo międzywojenne zakazywało łączenia eta-
tu profesora (który powiązany był z katedrą) 
z inną pracą zawodową, a tej prof. Allerhand 
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nie zaprzestał. Po śmierci prof. Aleksandra Do-
lińskiego, z początkiem 1931 r., powierzono 
mu kierowanie Zakładem Prawa Handlowego 
i Wekslowego Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Jana Kazimierza, które to obowiązki wykony-
wał do 1934 r. 

Wykładał proces cywilny, postępowanie 
niesporne, prawo procesowe międzydzielnico-
we, prawo handlowe i wekslowe. Na studium 
uzupełniającym sądowym i administracyjnym 
wykładał prawo i postępowanie niesporne 
oraz prawo upadłościowe. 

Na seminarium profesora Allerhanda 
uczęszczali m.in. późniejsi uczeni: Karol Ko-
ranyi, Ludwik Dworzak, Kazimierz Przyby-
łowski. Był bardzo lubiany przez studentów 
i kolegów z grona profesorskiego. 

Od momentu powołania Komisji Kodyfika-
cyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. prof. 
Allerhand był jej członkiem. Pracował w Wy-
dziale Cywilnym, w Sekcji Postępowania Cy-
wilnego, Sekcji Prawa Cywilnego i Sekcji Prawa 
Handlowego. Miał ogromny wpływ w pracach 
nad projektami Kodeksu postępowania cywil-
nego i Prawa upadłościowego i układowego, 
a także uczestniczył w pracach nad projektami 
Kodeksu handlowego, Kodeksu zobowiązań 
i Prawa o notariacie. 

W 1920 r. prof. Allerhand wybrany zo-
stał członkiem Trybunału Stanu RP. W latach 
1924–1929 był desygnowanym przez Rząd 
komisarzem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
we Lwowie, potem przez 9 miesięcy prezesem 
z wyboru. 

W 1938 r. na 70. urodziny prof. Allerhan-
da wydano jubileuszowy nr „Głosu Prawa”  
(nr 6–8, 1938). Kolega z Komisji Kodyfikacyjnej 
RP napisał wówczas:

„Nie wszyscy znakomici prawoznawcy 
mają wenę kodyfikatorską; o Allerhandzie 
trzeba powiedzieć, że należy do tych nie-
zbyt licznych, którzy mają wybitne w tym 
kierunku uzdolnienie i bez których przeto 
kodyfikację prawa polskiego trudno byłoby 
sobie wyobrazić. (…) olbrzymi zaiste plon 
dotychczasowej działalności tego niepo-

spolitego prawoznawcy na niwie kodyfi-
kacji, działalności ofiarnej, mającej na celu 
wyłącznie dobro sprawy, niezamąconej 
dążeniem do jakichkolwiek z tego tytułu 
odznaczeń”.

Był członkiem Lwowskiego Towarzystwa 
Naukowego, zasiadał w komitecie redakcyjnym: 
„Głosu Prawa”, „Przeglądu Prawa Handlowego”, 
„Orzecznictwa Sądów Polskich” i in. Jest autorem 
wielu opracowań, m.in.: Prawo imion, Lwów 1899; 
Kwestye procesowe, Lwów 1902; O zmianie okręgu 
sądowego, Kraków 1914; Zmiana nazwiska, 1920; 
O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 1925; O za-
stawie rejestrowym, 1927; Wybory do rad i zarządów 
gmin wyznaniowych żydowskich, Lwów 1928; Ko-
deks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1–2, 
Lwów 1932–1933; Prawo o notariacie. Komentarz, 
Lwów 1934; Kodeks Handlowy. Komentarz, Lwów 
1935; Prawo upadłościowe. Komentarz, Lwów 1936.

W latach 1940–1941 był profesorem w Kate-
drze Prawa Cywilnego kierowanej przez prof. 
Kazimierza Przybyłowskiego, gdzie praco-
wał m.in. razem z Romanem Longchamps de 
Bérier. 

Od 23 listopada 1941 r. przebywał w getcie we 
Lwowie. Po tzw. „akcji sierpniowej” 10 sierpnia 
1942 r. przewieziono go wraz z żoną i wnukiem 
Józefem do Obozu Janowskiego we Lwowie. 
Prawdopodobnie tam został zabity przez po-
mocniczą policję ukraińską – po tym, jak zaape-
lował do sumienia jednego z policjantów. 

Szymon askenazy (1865–1935) – choć był 
prawnikiem i przez krótki czas adwokatem 
w Warszawie, to znany jest przede wszystkim 
jako profesor historii na Uniwersytecie Lwow-
skim, twórca własnej szkoły naukowej, wybit-
nie zasłużony w odrodzeniu państwa, poseł 
pełnomocny przy Lidze Narodów.

Urodził się w Zawichoście w zasymilowa-
nej rodzinie żydowskiej. Dorastał w duchu 
polskiego romantyzmu. Ukończył prawo na 
Uniwersytecie Warszawskim, po czym podjął 
pracę w adwokaturze. Zainteresowania na-
ukowe kierunkowały go jednak ku badaniom 
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dziejów Polski. Wyjechał więc na studia histo-
ryczne do Getyngi, które rychło ukończył. Na 
dyplomie doktorskim wymógł, aby napisano 
„Polak urodzony w Zawichoście” (Simonem 
Askenazy, Polonum in oppido Zawichost natum), co 
było wyrazem odwagi w czasie, gdy Polska nie 
istniała (1893), a pochodzącym z ziem polskich 
zaboru rosyjskiego wpisywano w dyplomie 
„Rosjanin”. 

W latach 1898–1919 Szymon Askenazy był 
profesorem historii na Uniwersytecie Lwow-
skim, dydaktykiem uwielbianym przez stu-
dentów. W tym czasie we Lwowie powstała 
tzw. „szkoła Askenazego”, z której wyszli 
liczni wybitni polscy historycy. Szkoła owa 
była opozycyjna do krakowskiej szkoły histo-
rycznej upatrującej przyczyn upadku Polski 
w wadach narodowych Polaków. Askenazy 
więcej widział zalet, a za główne przyczyny 
upadku uznawał działania państw ościen-
nych. 

Przez swoje liczne nadzwyczaj barwnie 
pisane książki (przede wszystkim Książę Jó-
zef Poniatowski i Łukasiński) wychowywał po-

kolenia Polaków. Słusznie uważany jest za 
współtwórcę niepodległej Rzeczypospolitej, 
a to także dzięki skutecznym zabiegom dy-
plomatycznym. W czasie I wojny światowej, 
przebywając w Szwajcarii, działał na rzecz 
przyszłej Polski poprzez udział w pracach 
Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Po-
mocy Ofiarom Wojny w Polsce powołanego 
przez Henryka Sienkiewicza i Ignacego Jana 
Paderewskiego. 

W 1916 r. Szymon Askenazy napisał 
w Szwajcarii pracę pt. Wola narodu, w której 
podnosił: „Żadne prawo międzynarodowe 
nie może przeciwić się zwrotowi Polski – Pola-
kom”. W tym czasie uważano go za „Głos Pol-
ski poza Polską”, który jakże pięknie pisał na 
forum międzynarodowym o Polsce i prawach 
Narodu Polskiego: 

„Stawanie [Polski] w kornym szeregu 
«małych narodowości» jest politycznie 
błędem i fałszem faktycznym. Polska, 
z ziemią dziedziczną 3/4 miliona kilome-
trów kwadratowych, tysiącletnią prze-
szłością dziejową, bogatą cywilizacyjnie 
puścizną, cudną mową i piśmiennictwem, 
kilkumiliardową roczną wytwórczością 
gospodarczą, jędrną i płodną ludnością 
25 milionów Polaków (…) to wielki naród, 
jeden z kilku wielkich narodów Europy 
i świata”. 

W latach 1920–1923 był posłem pełnomoc-
nym z ramienia Polski przy Lidze Narodów 
w Genewie. W tym czasie dał się poznać jako 
nadzwyczaj skuteczny i powszechnie szano-
wany dyplomata w służbie – jak mawiał – „Naj-
jaśniejszej Rzeczypospolitej”. 

W Wolnej Polsce podjął wykłady zlecone na 
Uniwersytecie Warszawskim, choć nie doszło 
do powołania go na katedrę. Politycznie po-
wiązany z obozem piłsudczykowskim. Zmarł 
w tym samym roku co Marszałek, z którym 
niegdyś we Lwowie grywał w szachy. Jedyna 
córka profesora Askenazego została zamor-
dowana przez hitlerowców w czasie II wojny 
światowej. 



114

PaLestRaadam Redzik

Ludwik ehrlich (1889–1968) to profesor 
prawa narodów na Uniwersytecie Jana Kazi-
mierza we Lwowie, twórca lwowskiej szkoły 
dyplomatycznej, sędzia Stałego Trybunału 
Sprawiedliwości Międzynarodowej, autor kon-
cepcji dotyczącej odpowiedzialności za zbrod-
nie w okresie II wojny światowej, odkrywca 
polskiej szkoły prawa narodów z XV w.

Urodził się 11 kwietnia 1889 r. w Tarnopolu. Syn 
Arnolda – adwokata i Flory Brenstein. Początko-
wo nauczany był w domu rodzinnym w Skałacie, 
potem uczęszczał do polskiego Publicznego Gim-
nazjum w Tarnopolu, które ukończył w 1907 r. 
W latach 1907–1911 studiował prawo i filozofię 
na Uniwersytecie Lwowskim. W roku 1912 uzy-
skał stopień doktora praw. W 1912 r. był twórcą 
i pierwszym redaktorem „Prawnika”, czasopisma 
wydawanego przez Towarzystwo „Biblioteka 
Słuchaczów Prawa” – pierwszego periodyku stu-
dentów prawa. Dzięki stypendium Ministerstwa 
Wyznań i Oświaty w Wiedniu w semestrze zimo-
wym 1912/1913 r. studiował na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu w Halle, pracując na semina-
rium z prawa państwowego niemieckiego prof.  
Coeninga, a w semestrze letnim na takim samym 
seminarium pod kierunkiem prof. Auschütza na 
Uniwersytecie w Berlinie. Od września 1913 r. 
do grudnia 1916 r. studiował w Exeter College 
w Oxfordzie, pracując pod kierunkiem prof. 
Paula Vinogradoffa. W 1915 r. wykładał w Kin-
g’s College London. W grudniu 1915 r. Wydział 
Prawa uniwersytetu w Oxfordzie nadał mu dy-
plom Bachelor of letters. W drugim semestrze roku 
akademickiego 1915/1916 prowadził na Wydziale 
Historii Nowożytnej Uniwersytetu Oxfordzkiego 
wykłady z historii Polski i historii Czech. Na jesie-
ni 1916 r. zaproponowano mu stanowisko Lectu-
rer in Political Science na Wydziale Prawa Uniwer-
sytetu Stanowego Kalifornijskiego w Berkeley 
(University of California), które objął 1 stycznia 
1917 r. Na stanowisku tym pracował do 24 stycz-
nia 1920 r. W okresie od maja 1921 r. do kwietnia 
1923 r. był Kierownikiem Biura Prasowego w No-
wym Jorku działającego przy Poselstwie Polskim 
w Waszyngtonie. 

Ludwik Ehrlich został habilitowany mocą 
uchwały Rady Wydziału Prawa Uniwersyte-

tu Lwowskiego z 19 czerwca 1920 r. z zakre-
su prawa politycznego, na podstawie pracy 
Petycja sprawiedliwości, będącej tłumaczeniem 
pracy pt. Origins of the Petition of Right ogło-
szonej w Oxfordzie. Głównym referentem 
w przewodzie był mistrz Ehrlicha prof. Stani-
sław Starzyński, który ustąpił także dla ucznia 
z katedry. 28 lipca 1924 r. Ludwik Ehrlich zo-
stał mianowany profesorem nadzwyczajnym 
prawa politycznego, a 7 czerwca 1929 r. profe-
sorem zwyczajnym prawa narodów i ogólnej 
nauki o państwie na Wydziale Prawa UJK we 
Lwowie. Wygłaszał wykłady gościnnie z inter-
pretacji traktatów w Akademii Prawa Między-
narodowego w Hadze (1927–1928, 1962) oraz 
z prawa międzynarodowego na uniwersyte-
tach w Pradze (1929), Jassach (1934), Londynie 
(1937). W latach 1927–1928 pełnił funkcję sę-
dziego ad hoc w Stałym Trybunale Sprawiedli-
wości Międzynarodowej w Hadze. 

Od 1924 do 3 stycznia 1940 r. był kierow-
nikiem Zakładu Prawa Narodów i Ogólnej 
Nauki o Państwie UJK we Lwowie. W latach 
1934–1937 Ludwik Ehrlich był dziekanem 
Wydziału Prawa UJK, a w latach 1937–1939 
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prodziekanem. W 1930 r. zorganizował i kie-
rował do wybuchu wojny Studium Dyploma-
tycznym. Było to jedyne tego typu studium 
w Polsce i tej części Europy. Nadawało stopień 
magistra nauk dyplomatycznych, a celem jego 
było kształcenie kadr dla polskiej dyplomacji. 
Wśród wychowanków lwowskich studiów dy-
plomatycznych byli m.in. wybitny znawca pra-
wa międzynarodowego Ludwik (Louis) Sohn 
oraz Jan Karski (Kozielewski).

Z pracy na Uniwersytecie prof. Ehrlich 
został zwolniony przez sowieckiego rektora 
w styczniu 1940 r. Podczas II wojny światowej 
ukrywał się przed Niemcami. Mimo to został 
aresztowany i uwięziony w Biłgoraju. Uwolnił 
go oddział Armii Krajowej. 

Po wojnie prof. Ehrlich współpracował ze Sta-
łym Trybunałem Rozjemczym w Hadze i Między-
narodowym Trybunałem Wojskowym w Norym-
berdze. W 1945 r. został profesorem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, kierownikiem Katedry Prawa 
Międzynarodowego Publicznego i dyrektorem 
Szkoły Nauk Politycznych Wydziału Prawa tej 
uczelni. W 1961 r. przeszedł na emeryturę. Był 
członkiem licznych towarzystw naukowych. 

Prof. Ludwik Ehrlich specjalizował się w pra-
wie międzynarodowym publicznym (prawie 
narodów), historii prawa międzynarodowego 
w Polsce i prawie konstytucyjnym. Opracował 
podręcznik prawa międzynarodowego pu-
blicznego (Prawo narodów, Lwów 1927). Uza-
sadnił istnienie polskiej szkoły prawa narodów 
w Krakowie na początku XV wieku. W związku 
z tym przygotował wydanie rozprawy De bellis 
iustis Stanisława ze Skarbimierza z 1410 r. oraz 
dzieł Pawła Włodkowica. Godne podkreślenia 
jest też, że opracował doktrynę odpowiedzial-
ności za zbrodnie popełnione przez Niemców 
na ziemiach polskich. Opierała się ona na za-
łożeniu, że rozpoczęcie II wojny światowej 
miało nielegalny charakter. Doktrynę tę przyjął 
Trybunał Norymberski przy ustalaniu zakresu 
odpowiedzialności indywidualnej zbrodniarzy 
hitlerowskich. 

Zmarł 31 października 1968 r. w Krakowie. 
Tam też na cmentarzu Rakowickim został po-
chowany. 

Henryk Konic (1860–1934) to adwokat i kil-
kakrotny prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, 
publicysta, polityk, wykładowca Uniwersyte-
tu Warszawskiego, znawca prawa cywilnego, 
wybitny kodyfikator, wieloletni właściciel i re-
daktor legendarnej „Gazety Sądowej Warszaw-
skiej”.

Urodził się, zmarł i niemal całe swoje życie 
spędził w Warszawie, gdzie ukończył gimna-
zjum, potem Wydział Prawa rosyjskiego uni-
wersytetu, wreszcie – po odbyciu stażu przy-
gotowawczego – w 1886 r. został adwokatem 
i był nim do końca życia.

W okresie rewolucji 1905 r. Henryk Konic był 
jedną z najważniejszych postaci warszawskiej 
palestry. Brał też udział w tworzeniu Związku 
Adwokatury Polskiej (1905) i współorganizo-
wał Polską Partię Postępową, z ramienia której 
w 1907 r. dostał się do rosyjskiej III Dumy Pań-
stwowej, gdzie działał w Kole Polskim. 

Henryk Konic był jednym z kreatorów 
i animatorów życia naukowego Warszawy, od 
1908 r. był członkiem Warszawskiego Towarzy-
stwa Naukowego. Przez wiele lat działał w Ka-
sie im. Józefa Mianowskiego. 

W listopadzie 1915 r. wystąpił przeciwko 
organizowaniu sądownictwa pod okupacją 
niemiecką, za co został przez Niemców aresz-
towany i do końca wojny był internowany we 
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własnym majątku w Ratowie. W tym czasie pro-
wadził badania naukowe, w szczególności w za-
kresie prawa cywilnego rzeczowego i rodzin-
nego. Efekty tych badań opublikował w formie 
artykułów oraz syntetycznych monografii. 

Jesienią 1918 r. adwokat Konic podjął prze-
rwaną praktykę adwokacką. Miał swój udział 
w pracach nad koncepcją ustroju adwokatury 
w Polsce. Po utworzeniu w 1919 r. na ziemiach 
b. zaboru rosyjskiego dwuszczeblowego samo-
rządu adwokackiego wszedł w skład prezy-
dium Naczelnej Rady Adwokackiej. W latach 
1920–1932 był sześciokrotnie prezesem Naczel-
nej Rady Adwokackiej. Był też aktywnym człon-
kiem Związku Adwokatów Polskich, założone-
go w 1911 r. we Lwowie. Działał także w Stałej 
Delegacji Zrzeszeń i Instytucji Prawniczych RP, 
która była wielokrotnie głosem polskich praw-
ników na arenie międzynarodowej. 

Największą zasługą adw. Konica i pasją 
jego życia była „Gazeta Sądowa Warszawska” 
– wyjątkowy periodyk prawniczy, który reda-
gował od 1896 r. do śmierci. „Gazeta Sądowa 
Warszawska” powstała w 1873 r. Przez lata była 
jedynym czasopismem prawniczym w zaborze 
rosyjskim, a i potem, aż do 1939 r., stanowiła 
jedno z najważniejszych czasopism prawni-
czych, a przy tym regularnie wydawanych – 
w odstępach dwutygodniowych. 

Od 1919 r. Henryk Konic był członkiem Ko-
misji Kodyfikacyjnej RP i prezesem jej Wydzia-
łu Cywilnego. Uczestniczył w pracach nad wie-
loma projektami ustaw z zakresu prawa cywil-
nego, w tym nad Kodeksem zobowiązań i nad 
prawem małżeńskim. Od 1921 r. prowadził też 
wykłady z prawa cywilnego na Wydziale Pra-
wa Uniwersytetu Warszawskiego. 

Henryk Konic jest autorem wielu cennych 
rozpraw naukowych, popularnonaukowych, 
a także znakomitych podręczników do prawa 
cywilnego. Zainicjował i do śmierci redagował 
„Encyklopedię Podręczną Prawa Prywatnego” 
– stanowiącą kompendium wiedzy z zakresu 
prawa prywatnego. Był też redaktorem działu 
prawnego w „Wielkiej Encyklopedii Ilustro-
wanej” oraz tłumaczem licznych opracowań 
uczonych zagranicznych. Założył Towarzystwo 

Polsko-Francuskie oraz mu prezesował, za co 
otrzymał Krzyż Oficerski Legii Honorowej. Był 
także członkiem Ligii Obrony Praw Człowieka, 
Polskiego Towarzystwa Ligi Narodów, Fundacji 
im. S. Popowskiego i innych. 

rafał Lemkin (1900–1959) znany jest po-
wszechnie na świecie jako twórca pojęcia „lu-
dobójstwo” i główny autor konwencji ONZ 
w sprawie zapobiegania i karania zbrodni 
ludobójstwa. Wcześniej był on prokuratorem, 
od 1934 do 1939 r. polskim adwokatem, wykła-
dowcą Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warsza-
wie, delegatem rządu RP na liczne międzyna-
rodowe konferencje. 

Rafał Lemkin pochodził z Bezwodnego koło 
Wołkowyska. Ukończył prawo na Uniwersyte-
cie Jana Kazimierza we Lwowie, uczęszczając 
na seminarium wybitnego znawcy prawa kar-
nego Juliusza Makarewicza. Następnie odbył 
aplikację sądową, po czym był podprokura-
torem w Brzeżanach i Warszawie. Od 1934 r. 
prowadził kancelarię adwokacką w Warszawie  
w Al. Jerozolimskich, a potem przy ul. Kre-
dytowej 6, gdzie mieszkał (kamienica ocalała 
i dziś znajduje się na niej tablica poświęcona 
Lemkinowi). 
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Przez wiele lat był uczestnikiem delegacji 
polskich na liczne kongresy i konferencje mię-
dzynarodowe dotyczące prawa karnego, w tym 
na Konferencje dla Unifikacji Prawa Karnego 
w Paryżu w 1931 r. i Kopenhadze w 1935. Inte-
resował się naukowo prawem karnym, w tym 
sowieckim i faszystowskim. 

Na konferencję w Madrycie w 1933 r. 
przygotował referat, w którym postulował, 
aby społeczność międzynarodowa uznała za 
zbrodnie w obliczu prawa narodów barba-
rzyństwo, wandalizm, spowodowanie kata-
strofy w ruchu lotniczym lub morskim i dwie 
inne zbrodnie. Barbarzyństwo rozumiał jako 
działanie przeciwko życiu ludzkiemu, podję-
te w zamiarze zniszczenia określonej grupy 
rasowej, religijnej lub społecznej. Była to za-
powiedź definicji ludobójstwa, którą sformu-
łował w 1944 r. 

Od 1941 r. przebywał w Stanach Zjednoczo-
nych. Wykładał w Duke Univeristy w Karolinie 
Północnej. Podczas procesu norymberskiego 
był doradcą Roberta H. Jacksona, głównego 
oskarżyciela z ramienia USA. Dzięki jego za-
biegom w akcie oskarżenia pojawił się termin 
„ludobójstwo”. Przygotował projekt Konwen-
cji w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni 
Ludobójstwa przyjętej przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ 9 grudnia 1948 r. Czasami okre-
śla się ów akt „konwencją Lemkina”. W latach 
pięćdziesiątych był kilkakrotnie nominowany 
do Pokojowej Nagrody Nobla. 

Zmarł schorowany i biedny, utrzymując się 
m.in. z dobrowolnych datków diaspor z Euro-
py Środkowo-Wschodniej. Dziś jest jednym 
z najbardziej znanych prawników XX w. Na 
jego temat powstają nawet sztuki teatralne. 

Wydaje się, że to najbardziej znany polski 
adwokat na świecie. 

Leopold Caro (1864–1939), adwokat, eko-
nomista, socjolog, profesor Politechniki Lwow-
skiej, teoretyk prawa i państwa, major Wojska 
Polskiego, wieloletni wiceprezes Rady Spo-
łecznej przy Prymasie Polski, zwolennik tzw. 
solidaryzmu katolickiego. 

Ks. Stefan Wyszyński na wieść o śmierci 
prof. Leopolda Caro w 1939 r. napisał:

„Myślą przewodnią wielkiej ilości dzieł, 
rozpraw i artykułów prof. Caro jest walka 
o moralność życia gospodarczego. Walka 
o prymat etyki w życiu gospodarczym, 
to bodaj największa zasługa prof. Caro 
i dla nauki i dla polskiego życia społeczno-
-gospodarczego. (…) Już w swej pierwszej 
i znanej ekonomistom zagranicznym pracy, 
ujmującej głęboko zagadnienia lichwy: «Der 
Wucher, eine socialpolitische Studie» (Lipsk, 
1893, s. 311, XV.) przyznał w życiu gospo-
darczym etyce pierwszeństwo przed wol-
nością”.

Urodził się 27 maja 1864 r. we Lwowie 
w zasymilowanej rodzinie żydowskiej. Jego 
ojciec był powstańcem styczniowym. Ukoń-
czył Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskie-
go i w 1887 r. uzyskał stopień doktora prawa. 
Studia uzupełniające odbywał w Lipsku, gdzie 
uczestniczył w seminarium prof. Augusta von 
Miaskowskiego. W literaturze przyjmuje się, że 
tam ukształtowały się poglądy ekonomiczne 
i socjologiczne Leopolda Caro. Na początku lat 
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dziewięćdziesiątych XIX w. został adwokatem. 
W latach 1894–1897 wykonywał zawód w Kro-
śnie, a od 1897 do 1914 r. w Krakowie. W 1903 r. 
zmienił wyznanie na rzymskokatolickie. W tym 
czasie założył Towarzystwo św. Antoniego, a po-
tem Towarzystwo św. Zyty i Towarzystwo św. 
Józefa – celem ich wszystkich była opieka nad 
robotnikami; udzielał też bezpłatnych porad 
prawnych. W tym czasie poddał krytyce kapita-
lizm, a także zasady etyki judaistycznej. Zbliżył 
się też do kręgów katolickiej nauki społecznej. 
W latach 1914–1920 pracował w sądownictwie 
wojskowym, otrzymując stopień majora WP. 

Od 1920 do 1934 r. był profesorem ekonomii 
społecznej i nauk prawnych na Wydziale Rol-
niczo-Lasowym Politechniki Lwowskiej. Od 
1922 do 1926 r. wykłady z ekonomii społecznej 
prowadził też na Wydziale Prawa Uniwersyte-
tu Jana Kazimierza we Lwowie. 

W okresie II RP był wiceprezesem Rady Spo-
łecznej przy Prymasie Polski. Był stanowczym 
krytykiem marksizmu i liberalizmu. Prowadził 
badania nad ustrojem faszystowskim we Wło-
szech i nazistowskim w III Rzeszy Niemiec-
kiej. Propagował solidaryzm oparty na nauce 
społecznej Kościoła katolickiego. W zakresie 
prawa interesował się prawem gospodarczym 
finansowym i kartelowym. Był prezesem Pol-
skiego Towarzystwa Ekonomicznego we Lwo-
wie oraz przez 10 lat redaktorem „Przeglądu 
Ekonomicznego”. Na jego cześć wydano dwie 
księgi pamiątkowe w 1935–1939 r. Zmarł 8 lu-
tego 1939 r. we Lwowie. Tam też 10 lutego t.r. 
został pochowany. 

emil Stanisław rappaport (1877–1965) to 
adwokat, a potem sędzia Sądu Najwyższego, 
członek Komisji Kodyfikacyjnej RP, docent Uni-
wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, profe-
sor Wolnej Wszechnicy Polskiej i Uniwersytetu 
Łódzkiego, członek licznych gremiów między-
narodowych, który popularyzował osiągnięcia 
polskiej myśli prawniczej na świecie. 

Urodził się w Warszawie. Po uzyskaniu ma-
tury studiował prawo na rosyjskim cesarskim 
uniwersytecie w Warszawie, które ukończył 

w 1901 r. W kolejnych latach odbywał studia 
w Paryżu, Berlinie i Londynie. Był słuchaczem 
Émile’a Garçona i Franza von Liszta. Niewąt-
pliwie ci uczeni mieli duży wpływ na polskiego 
prawnika. W 1910 r. uzyskał stopień doktora 
praw na Uniwersytecie w Neuchátel w Szwaj-
carii. 

W latach 1905–1917 prowadził kancela-
rię adwokacką w Warszawie. Angażował się 
w obrony polityczne w ramach słynnego Koła 
Obrońców Politycznych Stanisława Patka. Był 
bardzo aktywnym organizatorem i działaczem 
wielu stowarzyszeń i towarzystw naukowych 
(m.in. Towarzystwa Prawniczego, Towarzystwa 
Kursów Naukowych, Koła Prawników Pol-
skich). Od 1907 r. wykładał w ramach tajnego 
„Uniwersytetu Latającego”, czyli Towarzystwa 
Kursów Naukowych, które w 1916 r. przekształ-
cono w Wolną Wszechnicę Polską. Profesorem 
jej był do 1939 r. W 1917 r. habilitował się na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego, 
gdzie wykładał jako docent do 1933 r. 

W 1915 r. Rappaport był jednym z organi-
zatorów sądów obywatelskich w Warszawie. 
W 1917 r. został sędzią Sądu Apelacyjnego, 
a w 1919 r. mianowany został sędzią Sądu Naj-
wyższego i pozostał nim do 1951 r. 

Od 1919 r. Emil Stanisław Rappaport był 
członkiem Komisji Kodyfikacyjnej RP i jej 
Sekretarzem Generalnym, co powodowało, 
że miał istotny wpływ na prace całej Komisji. 
Pracował w gremiach przygotowujących pro-
jekty Kodeksu karnego i Kodeksu postępowa-
nia karnego. W poglądach na prawo był zwo-
lennikiem kierunku socjologicznego, którego 
reprezentantem był główny twórca Kodeksu 
karnego Juliusz Makarewicz z Uniwersytetu 
Lwowskiego. Rapapport należał do nieliczne-
go grona znawców międzynarodowego pra-
wa karnego, skupionych w ramach Associa-
tion International de Droit Penal. Brał udział 
w wielu kongresach i konferencjach między-
narodowych, jako przedstawiciel Polski. Pod 
koniec lat dwudziestych postawił postulat, by 
skodyfikować prawo penitencjarne w Kodeks 
karny wykonawczy, co nie spotkało się wów-
czas z poparciem. 
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W okresie okupacji (1940–1941) był areszto-
wany przez gestapo pod zarzutem tendencyj-
nego sądzenia obywateli narodowości niemiec-
kiej. Przez prawie rok przebywał na Pawiaku, 
a następnie w więzieniu mokotowskim. Zwol-
niony został w 1941 r. wraz z kilkoma adwo-
katami. W następnych miesiącach brał udział 
w działaniach mających na celu ochronę dru-
ków, maszynopisów i dokumentów prawni-
czych. 

Po wojnie Rappaport był profesorem Uni-
wersytetu Łódzkiego. W czerwcu 1946 r. został 
powołany na członka Najwyższego Trybunału 
Narodowego osądzającego niemieckich zbrod-
niarzy. Przewodniczył Trybunałowi w sprawie 
Artura Greisera, namiestnika Wielkopolski, 
skazanego na karę śmierci. 

W ostatnich latach życia przygotował nowe 
tłumaczenie słynnego dzieła Cesarego Beccarii 
pt. O przestępstwach i karach. 

Leopold Julian Kronenberg (1849–1937), 
prawnik, finansista, bankier i działacz gospo-
darczy, filantrop, fundator Filharmonii War-
szawskiej.

Był synem (jednym z sześciorga rodzeń-
stwa) słynnego warszawskiego bankiera Le-
opolda Stanisława Kronenberga (1812–1878) 
i Ernestyny Rozalii Leo. Zanim objął rodzin-
ną fortunę, ukończył Wydział Prawa Szkoły 
Głównej w Warszawie, a potem studia rolnicze 
w Bonn i Poppelsdorfie. Następnie zarządzał 
filią petersburską Banku Handlowego w War-
szawie. Po chorobie starszego brata Stanisława, 
w końcu lat osiemdziesiątych przejął zarząd 
także nad Bankiem Handlowym w Warsza-
wie, Koleją Warszawsko-Terespolską, Koleją 
Nadwiślańską (prezesował też Kolei Warszaw-
sko-Wiedeńskiej) i innymi przedsiębiorstwami 
w Warszawie. Jego pozycja powodowała, że 
liczono się z nim nie tylko w Rosji, gdzie był 
obdarowywany tytułami. Przez pewien czas 
był też członkiem Dumy Państwowej. 

Podobnie jak ojciec wiele zrobił dla War-
szawy. Był jednym z fundatorów Filharmonii 
Warszawskiej, a potem wieloletnim prezesem 

jej zarządu. Zaangażował się w działania na 
rzecz utworzenia w Warszawie Politechniki, 
wspierał także m.in. utworzenie Instytutu Po-
litechnicznego w 1897 r. oraz budowę pomni-
ka Adama Mickiewicza, który odsłonięto przy 
Krakowskim Przedmieściu w 1898 r.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
Leopold Julian Kronenberg wyprowadził się 
z Warszawy. Już jego ojciec przeszedł na wy-
znanie ewangelicko-reformowane. On jednak 
w ostatnich latach życia zmienił je na rzymsko-
katolickie. Zasługi jego dla polskości i Warszawy 
w schyłkowym okresie zaborów, czasie najwięk-
szego ucisku i rusyfikacji, były nie do przecenie-
nia. Jako zarządca tak wielu instytucji stosował 
bardzo ostrożne i subtelne środki „w celu urato-
wania Polaków od usuwania ich z posad”. 

W czasie prelekcji omówiłem ponadto na-
stępujących jurystów i ekonomistów:

Szymon rundstein (1876–1942), adwokat, 
filozof i teoretyk prawa, znawca prawa cywil-
nego, międzynarodowego prywatnego i pu-
blicznego, historyk prawa, radca Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, wykładowca Wolnej 
Wszechnicy Polskiej.

Warto dodać, że profesor Fryderyk Zoll 
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młodszy uważał go za jednego z najznakomit-
szych jurystów europejskich w XX wieku. 

anzelm Lutwak (1877–1942), adwokat, 
twórca i redaktor „Palestry” oraz „Głosu Pra-
wa”, poeta, eseista, redaktor i wydawca, o któ-
rym Zygmunt Hofmokl-Ostrowski pisał: „zna-
komity publicysta i niezrównany w naszem 
piśmiennictwie krytyk (…) jak nikt inny umie 
zagłębić pióro aż do dna wulkanicznych pier-
wiastków zła (…)”. 

Jan Jakub Litauer (1873–1949), adwokat, sę-
dzia, znawca prawa cywilnego procesowego, 
historyk prawa, członek Komisji Kodyfikacyj-
nej RP, który od wczesnych lat przejawiał wy-
jątkowe zdolności, co pozwoliło mu w wieku 
19 lat ukończyć studia prawnicze na rosyjskim 
Uniwersytecie Warszawskim (1892). Po czte-
roletniej pracy w sądownictwie i Prokuratorii 
Generalnej Królestwa Polskiego w 1896 r. zo-
stał adwokatem przysięgłym. Specjalizował się 
w sprawach cywilnych, zyskując wysoką pozy-
cję i uznanie. Obok praktyki, od lat 90. XIX w., 
publikował swoje opracowania naukowe i prak-
tyczne na łamach „Gazety Sądowej Warszaw-
skiej”, a w kolejnych latach także w samodziel-
nych woluminach i w licznych czasopismach.  
W II Rzeczypospolitej był sędzią SN, potem na 
powrót adwokatem, wykładowcą i znakomitym 
kodyfikatorem. 

Hipolit Gliwic (1878–1943), wybitny ekono-
mista, inżynier górnik, działacz gospodarczy, 
senator II kadencji, wicemarszałek Senatu, 
minister przemysłu i handlu, wykładowca 

Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimie-
rza we Lwowie i Wolnej Wszechnicy Polskiej 
w Warszawie.

ignacy Weinfeld (1877–1939), wybitny znaw-
ca prawa skarbowego, statystyk, wiceminister 
skarbu państwa, adwokat, docent prawa skarbo-
wego i statystyki na Wydziale Prawa Uniwersy-
tetu Jana Kazimierza we Lwowie, profesor Szkoły 
Nauk Politycznych w Warszawie, wicedyrektor 
GUS, w znacznej mierze to on tworzył pierwsze 
budżety państwa w II  Rzeczypospolitej.

 
aleksander Kraushar (1843–1931), pseu-

donim Alkar, powstaniec styczniowy, adwo-
kat, historyk, publicysta, poeta, varsavianista, 
działacz kulturalno-oświatowy, działacz spo-
łeczny.

Paweł Horoszowski (1908–1986), prawnik, 
psycholog, specjalista w dziedzinie krymina-
listyki i kryminologii, uważany za twórcę pol-
skiej kryminologii. 

Maurycy axer (1886–1942), działacz spo-
łeczny, znany obrońca określany „lwowskim 
Cicero”, który był obrońcą m.in. w najgłośniej-
szym procesie karnym II Rzeczypospolitej, czy-
li w tzw. sprawie Gorgonowej. 

Całość prezentacji planowana jest do druku 
w odrębnej broszurze – z warsztatem nauko-
wym, z którego na potrzeby tej publikacji zre-
zygnowano. Dostępna jest też na stronie http://
statutkaliski.allerhand.pl 
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Przemysław Prekiel 
Stanisław Dubois 1901–1942, 
Warszawa 2017.

Niewielu spośród ludzi cechuje absolutna 
wierność wyznawanej idei. Jeszcze mniej jest 
zaś tych, którzy aktywnie występują w jej 
obronie, bez względu na ponoszone koszty. 
Pamiętamy, jak nad listami Cycerona do jego 
przyjaciela Attyka zapłakał Petrarka, gdy po 
lekturze stało się dlań jasne, że jego mistrz 
w życiu prywatnym nie stosował się do mo-
ralnych reguł, które propagował w swych pi-
smach. Wówczas Petrarka sam w liście do wiel-
kiego mówcy, z oczywistych względów nigdy 
adresatowi niedoręczonym, pytał: „Cóż warte 
jest nauczanie innych, na cóż się zda mówienie 
w najpiękniejszym słowie o cnotach, jeśli sam 
siebie w głębi duszy nie słuchasz?”. Zdarzają 
się jednak przypadki zupełnie niezwykłej in-
tegralności moralnej. Do elitarnego grona ak-
tywistów, którzy nawet w obliczu największej 
ofiary, jaką można ponieść za swoje przeko-
nania, nie wykonują ani jednego kroku w tył, 
niewątpliwie należał Stanisław Dubois. 

Na rynku wydawniczym od dawna odczu-
walny był brak kompleksowego opracowania 
historycznego poświęconego tej niezwykle 
ważnej postaci – jednemu z przywódców Pol-
skiej Partii Socjalistycznej, posłowi na Sejm  
II RP, ojcu wieloletniego dziekana ORA w War-
szawie adwokata Macieja Dubois, oraz dziad-
kowi znakomitego adwokata Jacka Dubois 
– i jej losom, które składają się na niezwykle 

barwny, choć nieszczęśliwie krótki życiorys. 
Przemysław Prekiel, dziennikarz i publicysta 
związany z periodykiem „Przegląd Socjali-
styczny”, swoją najnowszą monografią pt. 
Stanisław Dubois (1901–1942) opublikowaną 
nakładem wydawnictwa „Kto jest kim” prze-
rywa tę niezręczną ciszę w dyskursie histo-
rycznym w roku 2018, sto lat po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. Jego książka pre-
cyzyjnie relacjonuje wydarzenia z całego życia 
Stanisława Dubois, zarówno w perspektywie 
publicznej, jak i prywatnej, trafnie wskazując 
cechy bohatera ujawnione już w latach mło-
dzieńczych, predestynujące go do roli, jaką 
przyszło mu odegrać w teatrze historii odra-
dzającej się Rzeczypospolitej. „Szkoda czasu. 
Mniej gadajmy, więcej róbmy” – jak według 
słów Walerego Zabijewskiego, kolegi Stanisła-
wa Dubois ze szkolnej ławy, powiadał przyszły 
lider PPS. Wydaje się, że w tym zdaniu zamyka 
się istota charakteru Stanisława Dubois, który 
był, przede wszystkim, człowiekiem czynu. 

Autor biografii prowadzi chronologiczną 
narrację, szczegółowo opisując działalność 
Stanisława Dubois w tajnym harcerstwie, jego 
uczestnictwo w powstaniach śląskich, ochot-
niczy udział w wojnie polsko-bolszewickiej, 
a także aktywność publicystyczną, z kronikar-
ską skrupulatnością przedstawiając przepeł-
nioną patriotyzmem działalność polityczną 
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Dubois, która nie szczędziła mu chwil próby, 
a faktycznie zakończyła się dopiero pod Ścianą 
Śmierci na bloku 11 w Auschwitz. 

Po wyborach w 1928 r. Dubois został posłem 
na Sejm II kadencji. Jako krytyk sanacji po 
rozwiązaniu Sejmu w 1930 roku został aresz-
towany i uwięziony, wraz z innymi posłami, 
w twierdzy wojskowej w Brześciu nad Bugiem. 
Po procesie brzeskim osadzony został w wię-
zieniu mokotowskim. W grudniu 1938 roku 
otrzymał mandat radnego Warszawy. Zgodnie 
z zasadą legalizmu Dubois występował nie-
złomnie w obronie zasad demokratycznych. 
W czasie okupacji dał się poznać jako aktywny 
działacz podziemia. W działalność konspira-
cyjną zaangażowany był także w Auschwitz. 
Gdy zapadł na niego wyrok śmierci, Dubo-
is miał powiedzieć do Konstantego Jagiełły: 
„Chciałem iść w tę ostatnią drogę, jak zawsze, 
z głową podniesioną do góry, z wiarą, że ginę 
za słuszną sprawę, że dziś ginę ja, a jutro zginie 
hitleryzm i faszyzm”. Z relacji Stefana Korboń-
skiego wiemy, że wiedziony na śmierć Dubois 
szedł spokojny, z uniesioną dumnie głową, 
przepełniony wiarą.

Napisana przez Przemysława Prekiela bio-
grafia jest z pewnością najpełniejszym opraco-
waniem poświęconym Stanisławowi Dubois. 
Jest to wynik niezwykle dokładnej kwerendy 

Autora, który ujawnia nieznane dotąd fakty 
i dokumenty. Dzięki jego wytrwałości badaw-
czej dowiadujemy się m.in., że po I powstaniu 
śląskim Stanisław Dubois przebywał w obo-
zie w Szczakowej. Prekiel ujawnia ponadto 
miejsce, gdzie Stanisław Dubois został ranny 
w walce z bolszewikami w Borkowie w sierp-
niu 1920 r., okoliczności odznaczenia Krzyżem 
Walecznych za udział w III powstaniu śląskim 
oraz zwrotu odznaczenia po procesie brzeskim, 
a także szczegóły pobytu w więzieniu w Brze-
ściu, a następnie w więzieniu mokotowskim. 
Czytelnik odnajdzie w książce liczne informa-
cje o aktywności Stanisława Dubois jako posła 
i jako radnego Warszawy. Niezwykle istotnym 
wkładem autora jest zbadanie działalności 
Antoniego Opęchowskiego, który jako agent 
gestapo zdekonspirował Dubois na Pawiaku, 
doprowadzając do uwięzienia Dubois w Au-
schwitz, gdzie został rozstrzelany w 1942 r. 
Biografia opowiada także szczegóły z życia 
osobistego bohatera, m.in. jak Stanisław Du-
bois poznał swoją przyszłą żonę.

Książka przedstawia Stanisława Dubois 
na tle realiów niezwykle ważnego dla Polski 
okresu odradzania się państwowości, ukazując 
istotną rolę ruchu socjalistycznego w kształto-
waniu obrazu politycznego Rzeczypospolitej. 

Lektura warta polecenia!
Michał Zacharski
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ogólnopolska Konferencja naukowa
„Kary jako podstawowe sankcje w prawie karnym”,  

opole, 22 lutego 2018 r.

W dniu 22 lutego 2018 r. w Sali Widowisko-
wej Studenckiego Centrum Kultury Uniwer-
sytetu Opolskiego odbyła się Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa pt. „Kary jako podsta-
wowe sankcje w prawie karnym”. Organiza-
torem konferencji była Katedra Prawa Karnego 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Opolskiego oraz Okręgowa Rada Adwokacka 
w Opolu, przy współpracy z Sądem Okręgo-
wym w Opolu i pod honorowym patronatem 
Koła Naukowego Prawa Karnego „Wokanda”. 
Z kolei patronatem medialnym konferencję ob-
jęły: „Opolskie Studia Administracyjno-Praw-
ne”, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa 
Człowieka” oraz Wydawnictwo OD.NOWA 
i 24Opole.

Komitet naukowy tworzyli: prof. zw. dr hab. 
Stanisław Hoc (przewodniczący), prof. zw. dr 
hab. Ryszard A. Stefański, dr Dariusz Jagiełło 
oraz dr Dariusz Mucha. Natomiast w skład 
komitetu organizacyjnego wchodzili: adw. 
Marian Jagielski, Dziekan Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Opolu, oraz adw. dr Dariusz 
Mucha, adiunkt na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Opolskiego.

W konferencji udział wzięło liczne grono 
przedstawicieli nauki prawa karnego mate-
rialnego i procesowego, adwokaci, sędziowie, 
aplikanci adwokaccy oraz kilkunastu studen-

tów prawa z Uniwersytetu Opolskiego. Kon-
ferencja zgromadziła wybitnych i uznanych 
ekspertów (autorytety naukowe, a zarazem 
praktyków) z sześciu akademickich ośrodków 
naukowych w Polsce. Konferencja została wpi-
sana w terminarz szkoleń zawodowych dla ad-
wokatów Izby Adwokackiej w Opolu (6 punk-
tów). Łącznie liczba wszystkich uczestników 
konferencji wyniosła około 190 osób.

Konferencję otworzył jej gospodarz – prof. 
zw. dr hab. Stanisław Hoc, Kierownik Katedry 
Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Opolskiego, który już na wstępie 
wskazał, że przedmiotem konferencji będzie 
refleksja i dyskusja nad karami jako podstawo-
wymi sankcjami w prawie karnym, oraz adwo-
kat Marian Jagielski, który z kolei nawiązał do 
faktu, że konferencja wpisuje się w kalendarz 
imprez okolicznościowych związanych ze 100-
leciem adwokatury polskiej oraz 65. rocznicą 
powstania Izby Adwokackiej w Opolu.

Nadto profesor Stanisław Hoc, witając 
wszystkich uczestników konferencji, stwier-
dził, że: „Ogólnopolska Konferencja «Kary jako 
podstawowe sankcje w prawie karnym» jest 
niewątpliwie bardzo ważnym wydarzeniem 
i ucztą intelektualną karnistów, adwokatów, 
sędziów. Jest przy tym owocem bliskiej współ-
pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwer-
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sytetu Opolskiego z Okręgową Radą Adwokac-
ką w Opolu. Po raz pierwszy w historii naszego 
Wydziału udało się, m.in. dzięki intensywnym 
i skutecznym zabiegom podejmowanym przez 
Pana dra Dariusza Muchę, zaprosić wybitnych 
karnistów – teoretyków i praktyków (profeso-
rowie, adwokaci, sędziowie Sądu Najwyższego 
w stanie spoczynku, były Minister Sprawiedli-
wości i Prokurator Generalny, były I Prezes 
Sądu Najwyższego, były Zastępca Prokuratora 
Generalnego) do przyjazdu do Opola. Władze 
dziekańskie wysoko oceniają nasze przedsię-
wzięcie, wymagające wielu wysiłków organi-
zacyjnych, które zostały przez organizatorów 
zrealizowane wzorcowo”.

Uczestników konferencji powitali również 
jako honorowi jej goście: dr hab. Piotr Stec 
prof. UO, Dziekan Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Opolskiego, oraz dr 
Joanna Ryszka, Prodziekan Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, jak 
również sędzia Jerzy Połukord, Prezes Sądu 
Okręgowego w Opolu, oraz prokurator Hen-
ryk Wilusz, Zastępca Prokuratora Okręgowe-
go w Opolu. Wszyscy oni zgodnie stwierdzili, 
że konferencja jest ważnym wydarzeniem dla 
szeroko rozumianego środowiska prawniczego 
na Opolszczyźnie, a przy tym doskonałą formą 
uczczenia jubileuszu odzyskania przez Polskę 
niepodległości, 100 lat polskiej adwokatury 
oraz 65 lat Izby Adwokackiej w Opolu.

Z uwagi na przedmiot konferencji oraz 
liczbę prelegentów została ona podzielona na 
dwa panele oddzielone od siebie przerwą ka-
wową, w ramach których rozważano aspekty 
i problemy stricte prawne zakreślone tematem 
głównym konferencji.

W ramach pierwszego panelu, który pro-
wadził profesor Stanisław Hoc, poruszone 
zostały problemy instytucjonalne wybranych 
środków karnych bądź kar opisanych w pra-
wie karnym.

W pierwszym wystąpieniu, zatytułowanym 
Środki karne w kodeksie karnym, dr hab. Teresa 
Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS, omówi-
ła sens i historię środków karnych w polskim 
prawie. Prelegentka podkreśliła, że do wejścia 

w życie Kodeksu karnego z 1997 roku środki 
karne nazywane były karami dodatkowymi, 
których katalog po raz pierwszy został usta-
lony w Kodeksie karnym z 1932 roku. Nadto 
wskazała, że niektóre z nich mogą być stoso-
wane również jako środki zabezpieczające, 
a przy tym podniosła, że z uwagi na kierunek 
ich rozwoju zmierzają one w swej istocie do 
powiązania ich raczej z instrumentami obrony 
społecznej niż z instrumentami karania, co było 
pierwotnym założeniem ich wprowadzenia.

Następnie referat wygłosił prof. zw. dr 
hab. Ryszard Stefański (Uczelnia Łazarskiego 
w Warszawie). W wystąpieniu pt. Środki karne: 
podstawowa czy dodatkowa reakcja prawnokarna 
rozważał, czy środki karne stanowią dodatko-
wą reakcję na popełnione przestępstwo, czy 
też mogą być samoistnymi środkami zastę-
pującymi karę. Prelegent dowodził, że środ-
ki karne realizują wszystkie cele, jakie stoją 
przed karami, ale – w zależności od rodzaju 
środka – nadrzędną rolę odgrywa sprawiedli-
wa odpłata lub oddziaływanie zapobiegawcze 
i wychowawcze w stosunku do sprawcy albo 
też oddziaływanie w zakresie kształtowania 
świadomości prawnej społeczeństwa. Nadto 
wyraził on pogląd, że niektóre środki karne 
in concreto są zarówno bardziej dolegliwie niż 
kary, jak i lepiej spełniają pozostałe cele kary. 
Z tego też powodu ostatecznie referent zapro-
ponował dodanie do Kodeksu karnego art. 59b, 
przewidującego możliwość orzeczenia za wy-
stępek środka karnego, przepadku lub środka 
kompensacyjnego, jeżeli w ten sposób zostaną 
spełnione cele kary.

Trzecim prelegentem był dr hab. Zbigniew 
Ćwiąkalski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
adwokat, który przedstawił referat pt. Zwyczaj-
ne i nadzwyczajne złagodzenie kary po zmianach. 
W swej wypowiedzi zwrócił on uwagę na fakt, 
że w ostatnich latach dokonano kilku znaczą-
cych zmian w zakresie instytucji związanych 
z łagodzeniem kary. Jedną z najistotniejszych 
jest likwidacja w 2016 roku art. 60a k.k., pozwa-
lającego w ramach dobrowolnego poddania się 
karze oraz skazania bez rozprawy na zastoso-
wanie nadzwyczajnego złagodzenia kary poza 
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przypadkami wskazanymi w art. 60 § 1–4 k.k. 
Uczyniło to instytucję dobrowolnego podda-
nia się karze mniej atrakcyjną. Wprowadzo-
no natomiast – jak podkreślił referent – nowe 
podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary 
lub zmodyfikowano przepisy dotychczasowe. 
Wskazać należy tu w szczególności: art. 233 
§ 5 k.k., w którym wprowadzono słowo „eks-
pertyza”, art. 259b k.k., który dotyczy czynne-
go żalu przy przekroczeniu granicy RP w celu 
popełnienia przestępstwa o charakterze ter-
rorystycznym na terenie innego państwa, 
art. 277c k.k., który z kolei odnosi się do czyn-
nego żalu związanego z fałszem materialnym 
i intelektualnym dokumentu w postaci faktury, 
i wreszcie art. 277d k.k., który ujawnia okolicz-
ności dotyczące popełnienia przestępstwa po 
wszczęciu postępowania karnego związanego 
z fałszowaniem faktur. Szczególne wątpliwo-
ści w ocenie profesora Ćwiąkalskiego budzi 
dyspozycja art. 259b k.k., która mówi o obliga-
toryjnym nadzwyczajnym złagodzeniu kary, 
a nawet o możliwości warunkowego zawiesze-
nia jej wykonania w stosunku do przestępstwa 
z art. 259a k.k., gdzie dolne zagrożenie wynosi 
3 miesiące pozbawienia wolności. Tym samym 
nadzwyczajne złagodzenie kary – zgodnie 
z art. 60 § 6 pkt 4 k.k. – może polegać wyłącznie 
na orzeczeniu kary grzywny albo kary ograni-
czenia wolności. Na zakończenie prelegent 
zwrócił uwagę na fakt, że powstaje pytanie, 
o jakie zawieszenia kary tu chodzi, skoro kara 
pozbawienia wolności w ogóle nie wchodzi 
w rachubę w ramach możliwego wymiaru, po-
dobnie jak nie wchodzi w rachubę zawieszenie 
kary grzywny lub ograniczenia wolności, po-
nieważ w ogóle się ich nie zawiesza.

Kolejnym prelegentem był prof. zw. dr hab. 
Stefan Lelental (Uniwersytet Łódzki), adwo-
kat, który wygłosił referat pt. Struktura kar 
pozbawienia wolności orzekanych za przestępstwa 
i wykonywanie tych kar. W swej wypowiedzi 
nawiązał on do podziału nauk na formalne 
(dedukcyjne) i realne (empiryczne), który 
w odniesieniu do szeroko rozumianego prawa 
karnego oznacza, że w nauce prawa karnego 
materialnego i prawa postępowania karnego 

przewagę zyskują elementy strony formalnej, 
natomiast w nauce prawa karnego wykonaw-
czego większe znaczenie mają elementy strony 
realnej, praktycznej. Prawo karne wykonaw-
cze – akcentował prelegent – charakteryzują: 
pragmatyzm, konkretność sytuacji, liczenie 
się z realiami, tendencja do opierania się na 
faktach, swoista empiria. Dlatego też zapewne 
z tego powodu w referacie profesora Lelentala 
znalazło się wiele informacji ujętych w tabelach 
zawierających zestawienie sankcji za zbrodnie 
i za występki określone w części szczególnej 
kodeksu karnego z 1997 roku, które mogą być 
modyfikowane przez sąd w razie zastosowania 
art. 37a, art. 37b i art. 77 § 2 k.k., a także struktu-
ry wykonywanych kar pozbawienia wolności 
w latach 2005–2017. Nadto referent wskazał też 
na liczby orzeczeń oczekujących na wykonanie 
w latach 2001–2017.

Piątym prelegentem tej części konferencji 
był dr hab. Zbigniew Kwiatkowski, prof. Uni-
wersytetu Opolskiego (sędzia Sądu Okręgowe-
go w Opolu), który wygłosił referat pt. Dyrekty-
wy stosowane przez sąd przy orzekaniu warunkowe-
go przedterminowego zwolnienia. Referent przed-
stawił dyrektywy stosowane przez sąd przy 
orzekaniu warunkowego przedterminowego 
zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia 
wolności. Analizując powyższe zagadnienie, 
prelegent wskazał, że w doktrynie i judykatu-
rze występują w tej kwestii dwa przeciwstaw-
ne stanowiska. Zgodnie z jednym z nich ogól-
ne dyrektywy wymiaru kary, o których mowa 
w art. 53 k.k., poprzez art. 56 k.k., mają zasto-
sowanie również przy orzekaniu warunkowe-
go przedterminowego zwolnienia. Drugie zaś 
stanowisko przyjmuje, że sąd penitencjarny, 
orzekając o warunkowym przedterminowym 
zwolnieniu, powinien kierować się względa-
mi prognostycznymi co do osoby skazanego, 
określonymi w art. 77 § 1 k.k., a nie dyrektywa-
mi wymiaru kary ujętymi w art. 53 § 1 k.k. Po 
przytoczeniu argumentów na rzecz poszcze-
gólnych stanowisk prelegent zaakcentował po-
gląd Sądu Najwyższego wyrażony w uchwale 
z 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/17, że „podstawę 
orzekania o warunkowym przedterminowym 
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zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia 
wolności stanowią kryteria określone w art. 77 
§ 1 k.k., nie są natomiast przesłankami rozstrzy-
gania w tym przedmiocie dyrektywy wymiaru 
kary określone w art. 53 k.k., art. 54 § 1 k.k. oraz 
w art. 55 k.k. (art. 56 k.k.)”.

Przedstawiciel samorządu adwokatów mgr 
Marian Jagielski, Dziekan Okręgowej Rady Ad-
wokackiej w Opolu, w referacie mającym cha-
rakter prezentacji multimedialnej pt. System 
dozoru elektronicznego – rys historyczny omówił 
problematykę związaną z funkcjonowaniem 
w przeszłości wykonania kary pozbawienia 
wolności w systemie dozoru elektronicznego 
w Polsce z perspektywy stabilności i realiów 
prawa karnego. Swoją wypowiedź oparł m.in. 
na danych statystycznych, które poddał wni-
kliwej analizie pod różnym kątem w tym za-
kresie. Nadto dokonał oceny zmiany regulacji 
odnoszącej się do zmiany prawa w zakresie tej 
instytucji z uwagi na jej ewolucję jako nowego 
elementu wykonania kary pozbawienia wolno-
ści poza zakładem karnym.

Ostatnim prelegentem pierwszego panelu 
konferencji był dr hab. Leszek Wieczorek, prof. 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach (Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych 
im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie), który 
wygłosił referat pt. Międzynarodowe standardy 
wykonywania kary pozbawienia wolności z polskiej 
perspektywy. Omówił w nim zagadnienia doty-
czące Europejskiego Komitetu ds. Zapobiega-
nia Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniża-
jącemu Traktowaniu lub Karaniu, który został 
ustanowiony na podstawie Konwencji Rady 
Europy z 1987 roku. Wskazał, że Konwencja ta 
nie zawiera nowych praw lub swobód katalo-
gowych. Ustanawia jednak mechanizm kon-
troli mający na celu monitorowanie wdrażania 
przez państwa członkowskie art. 3 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka, jakim jest Krajowy 
Mechanizm Prewencji. Zwrócił uwagę na szcze-
gólny problem w zakresie wykonywania zale-
ceń organów międzynarodowych, jakim jest 
przeludnienie w polskich więzieniach. Ocenił, 
że polskie regulacje prawne w tej dziedzinie 
są niewystarczające. Sformułował określone 

propozycje zmian. Szczególnie istotna wydaje 
się propozycja opracowania nowego kodeksu 
karnego wykonawczego, w sposób zróżnico-
wany regulującego standardy odnoszące się do 
powierzchni celi przypadającej na jednego ska-
zanego uzależnionej od typu zakładu karnego, 
w którym odbywa on karę pozbawienia wol-
ności. Inny bowiem reżim obowiązuje w zakła-
dach karnych typu zamkniętego, gdzie cele są 
zamknięte przez całą dobę, a inny reżim – w za-
kładach karnych typu półotwartego czy typu 
otwartego. Przecież – jak podkreślił referent 
– w zakładach karnych typu otwartego cele 
mieszkalne pozostają otwarte przez całą dobę. 
Skazani przebywający w takich jednostkach 
swój pobyt w celi mogą ograniczyć do niezbęd-
nego minimum, przez cały dzień korzystając 
z ogólnie dostępnych pomieszczeń (np. świe-
tlic czy innych pomieszczeń socjalnych). Tak 
więc tam, gdzie osobie pozbawionej wolności, 
zgodnie z regulacjami prawnymi, praktycznie 
uniemożliwia się opuszczanie celi przez dwa-
dzieścia trzy godziny na dobę (wyjątek stanowi 
godzinny spacer albo inne wyjście z celi zwią-
zane z kąpielą albo wizytą u wychowawcy lub 
lekarza), postulował wprowadzenie wyższej 
normy powierzchniowej – np. 4 m2. Takie roz-
wiązanie – w ocenie prelegenta – z całą pew-
nością mieści się w powszechnym rozumieniu 
pojęcia „humanitarne warunki pobytu w jed-
nostce penitencjarnej”.

Drugi panel również prowadził – na wy-
raźne życzenie komitetu organizatorskiego 
konferencji – profesor Stanisław Hoc jako jej 
gospodarz.

Pierwszym prelegentem drugiego panelu 
był prof. zw. dr hab. Lech Gardocki (Uniwersy-
tet SWPS). Jego wystąpienie było zatytułowane 
Kryminalizacja a sankcje karne. Referent zwrócił 
uwagę, że zakres penalizacji wyraźnie się roz-
szerza, nie tylko w ostatnich dziesięcioleciach, 
ale też w ciągu wieków, a przy tym podkreślił, 
że istnieje wyraźny związek między kształto-
wanym przez prawo katalogiem kar – w tym 
środków karnych – a zakresem penalizacji. 
Referent wskazał również, że w czasach, gdy 
prawo karne posługiwało się niemal wyłącz-
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nie karą śmierci, penalizowany mógł być tylko 
wąski krąg zachowań, które z punktu widzenia 
ówczesnego prawodawcy zasługiwały na karę 
główną. Nadto profesor Gardocki stwierdził, 
że rozwój penalizacji jest ściśle związany z roz-
wojem instrumentów karania, tj. kar i środków 
karnych, przy założeniu, że im większy jest ka-
talog instrumentów wykorzystywanych do ka-
rania, tym łatwiej jest obejmować penalizacją 
coraz większe obszary i większy krąg zacho-
wań. Referent zaznaczył jednak, że jest także 
odwrotnie, tj. im szerszy jest zakres penalizacji, 
im większe obszary i więcej zachowań obejmu-
je, tym więcej instrumentów karnych potrzeba 
do jego realizacji.

Drugim prelegentem tej części konferencji 
był dr hab. Jerzy Lachowski, prof. Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, adwokat. 
Tematem jego wystąpienia były Przesłanki 
orzekania kary łącznej. Na wstępie referent pod-
kreślił, że uregulowanie zawarte w art. 85 k.k. 
zostało gruntownie znowelizowane na pod-
stawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku. 
Ustawodawca zrezygnował – jak wskazał pre-
legent – z warunku pierwszego w postaci nie-
prawomocnego wyroku, który stanowił cezurę 
czasową zbiegu przestępstw, a w jego miejsce 
wprowadził kilka przesłanek o charakterze 
pozytywnym i negatywnym, determinujących 
dopuszczalność łączenia kar. Takie rozwiązanie 
zrodziło u profesora Lachowskiego pytanie, czy 
po noweli wciąż mamy do czynienia ze zbie-
giem przestępstw, czy też wyłącznie ze zbie-
giem kar. Wprowadzono warunek – jak pod-
kreślił w dalszej części swego wystąpienia – że 
łączyć można tylko kary wymierzone, a także 
podlegające wykonaniu, przy czym – z uwagi 
na obecne brzmienie przepisu art. 85 § 3 k.k. – 
przewidziana jest niedopuszczalność łączenia 
kary wykonanej z karą za przestępstwo po-
pełnione w trakcie odbywania kary. Referent 
zwrócił nadto uwagę, że ustawa wprowadza 
zakaz łączenia kar orzeczonych przez sąd wła-
ściwy w sprawach karnych w państwach Unii 
Europejskiej oraz że obowiązująca regulacja 
odnosząca się do orzekania kary łącznej rodzi 
liczne problemy interpretacyjne, które z kolei 

przekładają się na praktykę stosowania normy 
prawnej z art. 85 k.k.

Trzecim prelegentem był prof. zw. dr hab. Ja-
cek Sobczak (Uniwersytet SWPS), który przed-
stawił referat pt. Kary i środki karne w kodeksie 
karnym skarbowym. W swej wypowiedzi zwrócił 
on uwagę na to, że prawo karne skarbowe ma 
w pierwszym rzędzie chronić interesy finan-
sowe skarbu państwa oraz innych podmiotów. 
Z jednej strony ma więc realizować cel repre-
syjny, jakim jest wymierzenie sprawcy stosow-
nej dolegliwości, z drugiej strony chce osiągnąć 
cel kompensacyjny, skłaniając sprawcę do wy-
konania obowiązku, za niewykonanie którego 
spotkała go sankcja. Ustawodawca zmierzał 
więc do innego ukształtowania modelu odpo-
wiedzialności karnej, niż ma to miejsce w Ko-
deksie karnym. Model przyjęty w Kodeksie 
karnym skarbowym – jak podkreślił referent 
– przez wymuszenie respektowania nakazów 
i zakazów w drodze sankcji administracyjnych 
uznany został przez ustawodawcę a priori za 
nieskuteczny. Analiza systemu kar i środków 
karnych w Kodeksie karnym skarbowym pro-
wadzić musi do wniosku, że wbrew pozorom 
różnią się one zarówno swoim charakterem, 
jak i celami od tych, które przewidziano w Ko-
deksie karnym. Jeszcze większe różnice zaob-
serwować można w odniesieniu do środków 
karnych. Generalnie przy tym da się zauwa-
żyć przewagę elementu odszkodowawcze-
go o charakterze fiskalnym nad czynnikami 
zmierzającymi do wyrządzenia sprawcy okre-
ślonej dolegliwości. Tak więc funkcja egzeku-
cyjna ma pierwszorzędne znaczenie. Dlatego 
też zapewne z tego powodu w referacie pro-
fesora Sobczaka znalazło się stwierdzenie, że 
naprawienie szkody wyrządzonej przez czyn 
zabroniony w prawie karnym skarbowym ma 
mieć wpływ zarówno na wymiar, jak i rodzaj 
kary orzekanej wobec sprawcy. Filozofia ka-
rania w prawie karnym skarbowym opiera się 
na założeniu, że pierwszorzędne znaczenie ma 
wyegzekwowanie należności publicznopraw-
nej bądź wyrównanie uszczerbku finansowego 
przed celami represyjnymi. Kary i środki karne 
mają więc w pierwszym rzędzie pełnić funkcję 
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ochronną, przy czym wyraźnie zauważalny jest 
fakt, iż kara grzywny jest główną dolegliwością 
ekonomiczną przewidzianą w prawie karnym 
skarbowym, przy czym jedyną przewidzianą 
za wykroczenia. Warto przy tym zauważyć, że 
kara grzywny za wykroczenie skarbowe zdaje 
się pełnić funkcje zbliżone do kar pieniężnych 
o charakterze administracyjnym. Na kompen-
sacyjno-egzekucyjny cel Kodeksu karnego 
skarbowego wskazują także przewidziane 
w nim środki karne. Nadto referent stwierdził 
też, że kolejne nowelizacje Kodeksu karnego 
skarbowego zmierzają jednak w kierunku 
zwiększenia jego represyjności w zakresie kary 
pozbawienia wolności, zwłaszcza w odniesie-
niu do przestępstw podatkowych.

Kolejnym referentem był piszący te słowa dr 
Dariusz Mucha (Uniwersytet Opolski), adwo-
kat, który wygłosił referat pt. Kara ograniczenia 
wolności – instrukcja obsługi. Prelegent podkre-
ślił, że istota kary ograniczenia wolności polega 
na limitowaniu sfery wolności skazanego przy 
jednoczesnym nałożeniu na niego zobowią-
zania do podjęcia wyznaczonej nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne. Zwró-
cił przy tym uwagę na fakt, że o skuteczności 
wykonania tej kary tak naprawdę w obecnym 
stanie prawnym decyduje wyłącznie sam ska-
zany, który przez swoje zachowanie może 
ją sprowadzić wyłącznie do wymiaru kary 
„papierkowej”, tj. wymierzonej orzeczeniem 
sądu, ale nigdy w tej postaci niewykonanej. 
W konkluzji referent przytoczył własne spo-
strzeżenia, jakie zrodziły się u niego na tle 
postępowań wykonawczych ze swojej prak-
tyki adwokackiej jako obrońcy. Podkreślił przy 
tym, że ustawodawca wcale w pełni nie pre-
miuje faktu, że skazany dobrowolnie przystą-
pił do wykonania kary ograniczenia wolności 
i ją wykonuje bez żadnych zastrzeżeń sądu ją 
nadzorującego. Jako przykład podał ustawowe 
przesłanki z przepisu art. 87 § 1 k.k., odnoszące 
się do kary łącznej w przypadku skazania za 
zbiegające się przestępstwa na kary pozbawie-
nia wolności i ograniczenia wolności, kiedy to 
sąd obligatoryjnie z mocy prawa wymierza wo-
bec takiego skazanego karę łączną pozbawienia 

wolności. Tym samym sąd nie ma możliwości 
odstąpienia od orzeczenia kary łącznej pozba-
wienia wolności wobec skazanego, który wy-
konuje karę ograniczenia wolności. Taki stan 
rzeczy referent określił jako niesprawiedliwy 
i niesłuszny.

W dalszej części konferencji dr Dariusz 
Jagiełło (Uniwersytet SWPS), radca prawny, 
przedstawił referat pt. Alternatywy dla kary 
bezwzględnego pozbawienia wolności – uwagi na 
tle prawnoporównawczym. Prelegent dokonał 
analizy wybranych przykładów alternatyw 
dla krótkoterminowego pozbawienia wolno-
ści, które mają różny potencjał oraz możliwość 
ich stosowania, m.in. odniósł się do szeregu 
systemów europejskich, takich jak węgierski, 
litewski, francuski, ukraiński czy rosyjski. Nad-
to przybliżył słuchaczom nieznane polskiemu 
systemowi prawnokarnemu kary, takie jak kara 
aresztu końca tygodnia czy wydalenia cudzo-
ziemca z kraju oraz kary kursu podnoszenia 
świadomości obywatelskiej. Na kanwie przy-
jętego przez siebie stanowiska i argumentacji 
referent konkludował, że w jego ocenie możli-
we jest rozważenie wprowadzenia aresztu czy 
orzekanie krótkoterminowej kary pozbawienia 
wolności w dniach albo tygodniach. Stwierdził 
nawet, że być może jest zasadne wprowadze-
nie do naszego systemu prawa kary wydale-
nia cudzoziemca z kraju, a także wskazywał, 
że pewnych możliwości w tym zakresie moż-
na upatrywać w sferze wykonawczej. Referent 
zauważył nadto w dalszej części swej wypo-
wiedzi, że biorąc pod uwagę status majątkowy 
przeciętnego sprawcy w Polsce i na zachodzie 
Europy, nie można oczekiwać, że grzywna 
w najbliższym czasie zastąpi karę pozbawie-
nia wolności.

Przedostatnim prelegentem drugiego pa-
nelu konferencji był sędzia Tomasz Huminiak, 
Kierownik Sekcji Wykonawczej Sądu Rejono-
wego w Opolu, który przedstawił referat pt. 
Efektywność wykonania kary – uwagi de lege lata 
i propozycje de lege ferenda. Wystąpienie dotyczy-
ło zmian przepisów prawa wykonawczego od 
dnia 1 września 1998 roku do dnia 15 kwietnia 
2016 roku w aspekcie wpływu tych zmian na 



5/2018

129

Sympozja, konferencje

efektywność wykonywania kar, a zwłaszcza 
na sprawność i szybkość ich wykonywania. Po 
fazie zmian przyspieszających proces po dniu 
1 stycznia 2012 roku – jak podkreślał w swej 
wypowiedzi referent – nastąpiło odwrócenie 
polityki wyrażone zmianami od dnia 1 lipca 
2015 roku. Prelegent poddał krytycznej ocenie 
owe zmiany, a w konkluzji swojej wypowie-
dzi stwierdził, że ów odwrót nie jest słuszny 
i prowadzi do demoralizującego przedłużenia 
procesu wykonania kary.

Ostatnim prelegentem zamykającym dru-
gi panel, a de facto cały dzień konferencyjny, 
był prowadzący konferencję prof. zw. dr hab. 
Stanisław Hoc (Uniwersytet Opolski), który 
wygłosił referat pt. O potrzebie badań sędziow-
skiego wymiaru kary. Prelegent mówił o tym, że 
istnieje potrzeba kontynuowania badań Bro-
nisława Wróblewskiego, Witolda Świdy i To-
masza Kaczmarka w nowych już warunkach 
obowiązywania Kodeksu karnego z 1997 roku 
w zakresie sędziowskiego wymiaru kary i że 
jest to pole dla ambitnych habilitantów, chcą-
cych wychodzić szerzej poza granice rozważań 
teoretycznych. Zwrócił przy tym uwagę na 
fakt, że według danych Ministerstwa Sprawie-
dliwości liczba sędziów sądów powszechnych 
w Polsce waha się w granicach około 10 000, 
w tym sędziów zajmujących się sprawami kar-
nymi może być około 5000 (szacunkowo, do 
ustalenia w Ministerstwie Sprawiedliwości). 
W dalszej części swojej wypowiedzi prelegent 
skupił się na informacyjnym przedstawieniu 
podejmowanych badań sędziowskiego wymia-
ru kary – ze zwróceniem uwagi na konieczność 
ich kontynuowania i rozwijania – oraz wskazał 
problemy mogące przy nich wystąpić.

W żywej dyskusji po wygłoszeniu referatów 

na każdym z dwóch paneli uczestnicy konfe-
rencji przedstawili swoje refleksje na temat 
funkcjonowania przepisów w praktyce z per-
spektywy własnych grup zawodowych.

Mowy końcowe o charakterze podsumo-
wującym konferencję wygłosili profesor Stani-
sław Hoc oraz dziekan Marian Jagielski, którzy 
stwierdzili zgodnie, że konferencja spełniła po-
kładane w niej nadzieje i cele, a przy tym sta-
ła się okazją do wymiany poglądów na temat 
kwestii prawnych związanych z karami jako 
podstawowymi sankcjami w prawie karnym. 
Nadto – co każdy z nich podkreślił z osobna – 
zintegrowała opolskie środowisko prawników 
(akademików i praktyków), a także stanowiła 
doniosłe wydarzenie dla Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Opolskiego oraz dla 
Izby Adwokackiej w Opolu z uwagi na jubi-
leuszowy charakter roku 2018 dla Polski oraz 
polskich – w tym opolskich – adwokatów.

Opolska konferencja okazała się – jak do-
wiodły tego sformułowane w czasie dysku-
sji pytania, zahaczające wręcz o kazuistykę 
wychodzącą poza temat główny konferencji, 
a następnie rozmowy kuluarowe – bardzo po-
trzebną inicjatywą i wpisała się w wydarzenia 
2018 roku jako roku jubileuszowego. Wydaje 
się ponadto, że konferencja była również wy-
darzeniem naukowym oczekiwanym przez 
szerokie grono przedstawicieli opolskiej nauki 
prawa oraz przedstawicieli zawodów prawni-
czych na niej reprezentowanych jako zawo-
dów zaufania publicznego.

Wygłoszone podczas konferencji referaty 
zostaną opublikowane w recenzowanej mono-
grafii pod redakcją naukową Stanisława Hoca 
i Dariusza Muchy o takim samym tytule jak 
tytuł przedmiotowej konferencji.

Dariusz Mucha
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Niezwykłe spotkanie odbyło się w Colle-
gium Politicum Uniwersytetu Warszawskiego 
w dniu 9 maja 2018 r. Jego bohaterem był Phi-
lippe Sands – profesor, adwokat, znakomity 
specjalista z zakresu międzynarodowego pra-
wa karnego. Organizatorami wydarzenia byli: 
Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej UW, In-
stytut Historii Nauki PAN, Ośrodek Badawczy 
Adwokatury, Redakcja „Palestry” i kancelaria 
adwokacka Wardyński i Wspólnicy.

Spotkanie z niecodziennym gościem popro-
wadzili prof. Adam Redzik oraz red. Krzysztof 
Bobiński. Formalnie powodem wizyty profe-
sora Sandsa w Polsce była chęć promowania 
książki, której polski tytuł brzmi: Powrót do Lwo-
wa. O genezie „ludobójstwa” i „zbrodni przeciwko 
ludzkości” (w oryginalnej wersji angielskiej: 
East West Street). Niemniej w trakcie dyskusji 
poruszono również wiele innych ciekawych 
wątków. 

Autor zdradził, że geneza powstania dzieła, 
które już zostało przetłumaczone na kilkana-
ście języków, nawet jemu samemu wydaje się 
dziś niewiarygodna. Oto bowiem, będąc już 
dojrzałym mężczyzną, akademikiem i prakty-
kiem o wyrobionej reputacji, otrzymał zapro-
szenie od uniwersytetu we Lwowie. Zwrócono 
się do niego z prośbą o wygłoszenie prelekcji 
na temat międzynarodowego prawa karnego. 
Wówczas przypomniał sobie, że jego dziadek, 
Leon Buchholz, urodził się w nieodległej Żół-
kwi. Zaproszenie przyjął, a przy okazji zapra-
gnął dowiedzieć się więcej o dziadku, o swojej 
rodzinie, a w konsekwencji również i o sobie 
samym. Efekty badań przerosły najśmielsze 
oczekiwania. Poznawszy Galicję oraz uświa-
domiwszy sobie, jaką rolę odgrywał Lwów na 
intelektualnej mapie Europy w drugiej połowie 
XIX i w pierwszej połowie XX wieku, Philippe 
Sands rzucił się w wir dalszych poszukiwań. 

Prawdziwym zaskoczeniem okazało się 
odkrycie, że Lwów był naukowym mateczni-
kiem dwóch gigantów międzynarodowego 

spotkanie z prof. Philippe’em sandsem  
na Uniwersytecie Warszawskim 9 maja 2018 r.

prawa karnego: Herscha Lauterpachta oraz 
Rafała Lemkina. Na tym nie koniec! Lauter-
pacht, podobnie jak spora część rodziny Sand-
sa, również pochodził z Żółkwi. Mieszkał przy 
tej samej ulicy co krewni Sandsa. Podążając 
tropem bohaterów, którzy bez reszty owład-
nęli jego wyobraźnią, autor odwiedził najbar-
dziej zaskakujące miejsca na świecie. Z pozoru 
wydawało się, że nic ich nie łączy ze lwowską 
szkołą prawniczą. Bynajmniej. Pomostem oka-
zali się ludzie, mnóstwo ludzi, których losy au-
tor poznał podczas licznych podróży nie tylko 
na Ukrainę i do Polski, ale również do Austrii, 
Niemiec, Francji oraz Stanów Zjednoczonych. 

W środowe popołudnie wystarczyło przez 
chwilę pobyć w auli im. Jana Baszkiewicza, by 
przekonać się, że Philippe Sands jest człowie-
kiem o niebanalnej wrażliwości oraz wyjątko-
wym spojrzeniu na świat. Komponując swe 
dzieło, obok wydobycia z odmętów niepamięci 
Lauterpachta i Lemkina (zwłaszcza Lemkina), 
oddał hołd dziadkowi. Jednocześnie niejako 
w kontrapozycji do wyżej wymienionych po-
stawił Hansa Franka – prawnika, wojennego 
zbrodniarza, a w czasie wojny zwierzchnika 
kadłubowego Generalnego Gubernatorstwa. 
W tym miejscu do wywodu wkradł się pe-
wien zgrzyt. Otóż stwierdzenie prelegenta, że 
zarówno Frank, jak i jego wspólnik, rzezimie-
szek i złodziej, Otto Wächter, byli wybitnymi 
prawnikami, należy potraktować jako nie do 
końca uzasadnioną parabolę. Obaj byli mierno-
tami z dyplomami prawa w kieszeni, których 
nazistowska partia i wyłącznie ona wyniosła na 
szczyty. Wojna tymczasem pozwoliła im ujaw-
nić w pełni bestialską naturę. 

Autor wykonał tytaniczną pracę. W świetle ze-
branych materiałów jego oświadczenie, że na te-
mat interesujących go postaci „przeczytał wszyst-
ko”, można odebrać jako przejaw skromności. 
Wszak nie tylko czytał. Sands ewidentnie nie 
chciał budować narracji quasi-encyklopedycznej. 
Zafascynowany swoimi bohaterami, zapragnął 
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choć przez chwilę wskrzesić świat, którego od 
dawna już nie ma, i spojrzeć na niego ich oczy-
ma. W tym celu zaprzyjaźnił się z synem Hansa 
Franka – Niklasem. Po to odnalazł ostatnich ży-
jących świadków procesu norymberskiego. Dla-
tego zjeździł pół świata, tropiąc swoich bliższych 
i dalszych krewnych, którzy ocaleli z Holokaustu. 
Te, a nie inne powody skłoniły go do wielogo-
dzinnych kwerend w lwowskim archiwum ob-
wodowym i nie tylko. 

Komponując narrację, Sands wzorował się na 
mistrzach słowa. Jednym z nich był bez wątpie-
nia obieżyświat, znakomity obserwator, enfant 
terrible włoskiej śmietanki towarzyskiej, wiecz-
ny trouble-maker i zarazem utalentowany pisarz 
Curzio Malaparte. Momentami można odnieść 
wrażenie, co zresztą sam Sands przyznał pod-
czas prelekcji, że przy budowaniu obrazu Han-
sa Franka nie zawsze obiektywne (niekiedy zaś 
wręcz zmyślone) wywody Włocha wpłynęły na 
niego w dużo większym stopniu niż rzetelna, 
ale na niemiecki sposób zimna biografia Dietera 
Schenka. Naturalnie temperament Sandsa nie 
mógł pozostać obojętny również wobec sado-
masochistycznego rozrachunku z przeszłością 
Niklasa Franka, ogłoszonego pod tytułem Mój 
ojciec Hans Frank. 

Traktowanie Żydów w Galicji w okresie Au-
stro-Węgier, II Rzeczypospolitej, a następnie tra-
gedia Holokaustu podczas II wojny światowej to 
trudny i bolesny temat, do którego gość odniósł 
się z nadzwyczajną delikatnością. Zamiast kłaść 

„kawę na ławę”, raczej 
w mniej lub bardziej wy-
raźnych aluzjach zamykał 
odniesienia do tamtych 
wydarzeń. W bardziej 
zdecydowany sposób 
przestrzegał przed odra-
dzającymi się w czasach 
współczesnych demona-
mi nienawiści na tle naro-
dowym, rasowym i reli-
gijnym. Z niejakim zaże-
nowaniem przypomniał 
osobliwe doświadczenia, 
podczas których zetknął 

się z buńczucznymi twierdzeniami popiera-
jącymi zbrodnie dokonane w czasie II wojny 
światowej nie tylko na Żydach. Zdołał jednak 
stonować swoją wypowiedź oświadczeniem, 
że poglądy tego rodzaju mają wciąż charakter 
marginalny i że większa część narodów oraz 
społeczeństw ma do nich właściwy stosunek. 

W trakcie wykładu pojawił się zaskakują-
cy i miły wątek polski. W pewnym momencie 
Philippe Sands z dumą zaprezentował dowód 
osobisty dziadka, wystawiony przez państwo 
polskie w roku 1923. „Zawsze myślałem, że jest 
we mnie wiele z Austriaka. Kiedy jednak zna-
lazłem ten dokument, doszło do mnie, że być 
może jeszcze silniejszy jest pierwiastek polski” 
– oświadczył rozpromieniony. 

Uśmiech z twarzy słuchaczy tymczasem 
zszedł szybko, kiedy przyszło im z zażeno-
waniem wysłuchać relacji na temat ceny, jaką 
Fundacja im. Czartoryskich zażądała od Nikla-
sa Franka za możliwość pobycia przez godzinę 
sam na sam z portretem Cecylii Galerani pędzla 
Leonarda da Vinci. Człowiek, który przez całe 
swe życie zmaga się z demonami związanymi 
ze zbrodniczą działalnością ojca w okupowanej 
Polsce, zapamiętał, że portret wisiał w aparta-
mentach ojca na Wawelu. Hans Frank zmuszał 
syna do kontemplacji płótna w nadziei zaszcze-
pienia w nim umiłowania do włoskiej sztuki 
oraz wyrobienia poczucia proporcji. Niklas 
bał się obrazu. W budzącej zachwyt pokoleń 
łasiczce widział szczura. Możliwość spojrzenia 
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na płótno po latach w samotności i absolutnej 
ciszy miała dla niego wymiar terapeutyczny. 
O reszcie nie chcę teraz pisać. 

Inna niebywała opowieść związana z sy-
nem byłego generalnego gubernatora wiąże się 
z przyjazdem tego ostatniego do Warszawy i wy-
wiadem, jakiego udzielił mu Lech Wałęsa. Kiedy 
Niklas Frank, wówczas dziennikarz dziennika 
„Stern”, wszedł do jednego z pomieszczeń w Bel-
wederze, ujrzał biurko, które rozpoznał. Przed 
oczyma stanął mu widok ojca, który wśród pi-
sków i śmiechu goni go wokół mebla. „Czy po-
wiedziałeś o tym prezydentowi?” – spytał Sands. 
„Nie śmiałem” – brzmiała odpowiedź. 

Z rozbawieniem audytorium wysłuchało 
wzmianek na temat dziwactw Herscha Lau-

terpachta oraz uczucia za-
zdrości, jakie żywił wobec 
sukcesu koncepcji Lemki-
na. Nie zgadzał się z nią, 
a ponieważ natura nie 
obdarzyła go spokojnym 
i uległym charakterem, 
pogodzenie się z fak-
tami przychodziło mu 
niezwykle ciężko. Sands 
rozmawiał o tym z synem 
Herscha Lauterpachta – 
Elihu, swoim nauczycie-
lem, z którym przepędził 
długie godziny na wspo-
minaniu. Szybko doszli do 
wniosku, że w ich domach 
galicyjskie losy rodzin sta-
nowiły temat tabu. Powo-
dem tego była zapewne 
trauma spowodowana 
stratą najbliższych zamor-
dowanych przez hitlerow-
ców. Ci, którzy przeżyli, 
do końca życia zmagali 
się z brzemieniem ocaleń-
ców oraz usiłowali dławić 
uczucie bezsilności wyni-
kające z faktu niemożli-
wości udzielenia pomo-
cy ukochanym osobom. 

Wielu z nich, jak to miało miejsce w rodzinie 
Sandsa i Lauterpachta, nie chciało przerzucać 
tego ciężaru na następne pokolenia. Nie prze-
widzieli jednego. Przedstawiciele młodszych 
generacji sami upomnieli się o przeszłość. 

Wizyta Philippe’a Sandsa w Warszawie 
dała okazję do wielu refleksji. To zadziwiają-
ce, że człowiek, któremu stosunkowo późno 
przyszło poznać fenomen inteligencji Europy 
Środkowej zogniskowanej we Lwowie, tak 
szybko go zrozumiał, a następnie bezgra-
nicznie się nim zachwycił. Stworzył przy tym 
syntezę dokonań lwowskiej szkoły prawa 
międzynarodowego, której nie powstydzili-
by się najlepsi dziennikarze oraz najpierw-
si prawnicy. Zarówno w swojej książce, jak 
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i w wystąpieniu zwrócił uwagę na niuanse, 
które wielu polskich autorów z pewnością 
by pominęło. Jego nazwisko i dotychczasowe 
dokonania sprawiły, że o Lwowie zrobiło się 
na świecie głośno. Namalowany przez niego 
obraz tego tak ważnego dla Polaków miasta 
nie jest jednak cukierkowy, bo i życie w tej 
wielokulturowej metropolii miało swoje bla-
ski i cienie. Autorowi wspaniale udało się je 
wychwycić i przedstawić.  

Kończąc swe wystąpienie, Philippe Sands 
ze smutkiem zdiagnozował radykalne obniże-
nie się kultury prawnej na świecie, a następnie 
odniósł się do form politycznej narracji bu-
dowanej obecnie w takich krajach, jak Stany 
Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Polska 

oraz Węgry. Przedstawiona synteza nie napa-
wa optymizmem, zwłaszcza że w wywodzie 
ponownie pojawił się jaskrawy wątek polski. 
Zamach na wolne sądy, do jakiego nie tak daw-
no doszło w naszym kraju, prelegent uznał za 
zjawisko nie tylko smutne, ale i skrajnie nie-
bezpieczne. 

Maciej Jońca

Od redakcji
Następnego dnia, 10 maja br., prof. Philippe 

Sands odbył dwa wykłady w Krakowie, jeden 
w Collegium Novum UJ, a drugi w Centrum 
Konferencyjnym Zamku na Wawelu. Relację 
zamieścimy w następnym zeszycie.
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Posiedzenia plenarne
naczelnej Rady adwokackiej

PosiedZenie PLenaRne nacZeLnej Rady adwoKacKiej
waRsZawa, 25 Lutego 2018 R.

Prezes NRA adw. Jacek Trela przypomniał, 
że 5–6 lutego 2018 r. w Popowie odbyła się, 
organizowana przez Ministerstwo Sprawie-
dliwości, doroczna konferencja poświęcona 
wynikom egzaminów na aplikacje prawnicze 
oraz wynikom egzaminów zawodowych. Wraz 
z nim w konferencji wzięli udział adw. Jerzy 
Zięba, adw. prof. Maciej Gutowski, wiceprezes 
NRA adw. prof. Piotr Kardas, sekretarz NRA 
adw. Rafał Dębowski i adw. Bartosz Tiutiunik.

Prezes NRA adw. J. Trela wraz z adw. Jerzym 
Ziębą zreferowali przebieg tego dwudniowego 
spotkania. Na konferencji wiceminister spra-
wiedliwości Marcin Warchoł zaprezentował 
założenia alternatywnej drogi do zawodu 
– tzw. aplikacji uniwersyteckiej, która miała-
by być prowadzona na wybranych wydzia-
łach prawa uniwersytetów i niektórych szkół 
wyższych. Miałaby trwać 2 lata i być opłacana 
przez zainteresowanych. Głównym zarzutem 
wobec aplikacji adwokackiej był masowy cha-
rakter zajęć, a „uniwersytecka” aplikacja ma 
być elitarna. Minister porównywał szkolenie 
aplikantów do sytuacji rynkowej, posługując 
się często przykładami ze sfery handlu. Kryte-
riami, które decydowałyby o powierzeniu pro-
wadzenia aplikacji, miałyby być: odpowiednia 
liczba pracowników naukowych, adwokatów 

i radców prawnych zatrudnionych na wy-
działach prawa, doświadczenie dydaktyczne 
i liczba absolwentów. W ciągu 3 miesięcy mają 
odbywać się konsultacje z uczelniami wyższy-
mi. Ten projekt nie spotkał się z entuzjazmem 
przedstawicieli uniwersytetów – z wyjątkiem 
dziekana WPiA UW i dziekana uczelni z Rze-
szowa. Negatywnie wypowiadała się m.in. 
przedstawicielka Uczelni Łazarskiego, przed-
stawiciel Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. 
Jerzy Pisuliński z Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Na konferencji przedstawialiśmy walory 
aplikacji adwokackiej jako praktycznej formy 
przygotowania do zawodu, a także manka-
menty szkolenia akademickiego. Wskazano 
np., że na Uniwersytecie Warszawskim jest tyl-
ko 13 adwokatów – pracowników naukowych 
Wydziału Prawa. Taka liczba nie zagwarantuje 
żadnej zmiany jakościowej szkolenia aplikan-
tów. Zwrócono uwagę, że ogólna zdawalność 
egzaminu adwokackiego w 2017 roku wynosi-
ła 83%, a z poszczególnych przedmiotów była 
jeszcze wyższa. Niedługo po spotkaniu w Po-
powie poseł Kornel Morawiecki w liście otwar-
tym zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości 
o wyjaśnienie przyczyn prowadzenia prac nad 
aplikacją uniwersytecką.

Adwokat Andrzej Zwara i adw. Krzysztof 
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Golec omówili stan przygotowań do wystawy 
w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku po-
święconej jubileuszowi 100-lecia Odrodzonej 
Adwokatury Polskiej. 

Prezes NRA adw. J. Trela poinformował, że 
na początku lutego br. w Wiedniu odbyło się 
posiedzenie CCBE oraz konferencja prezesów 
adwokatur europejskich. Na tych wydarze-
niach wraz z nim adwokaturę reprezentował 
wiceprezes NRA adw. prof. P. Kardas. Dodał, 
że jako pierwszy zabrał głos w dyskusji, pre-
zentując stan przestrzegania w Polsce praw 
i wolności obywatelskich. 

W lutym odbyło się posiedzenie Porozumie-
nia samorządów zawodowych i stowarzyszeń 
prawniczych z udziałem przedstawiciela Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości. W czasie dyskusji 
podniesiono kwestie m.in. wydłużenia termi-
nu do sporządzenia apelacji, zwolnienia adwo-
katów z obowiązku przedstawiania zaświad-
czeń od lekarza sądowego czy eliminacji osób 
sprawujących zarząd majątkiem lub interesami 
strony z kręgu podmiotów mogących być peł-
nomocnikami procesowymi. Przedstawiciel 
MS przyjął te postulaty w trybie roboczym do 
dalszych prac przy nowelizacji Kodeksu postę-
powania cywilnego.

Następnie odbyła się obszerna dyskusja 
nad projektem „Modelowych założeń aplika-
cji adwokackiej”. Zdecydowano o powierzeniu 
Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich 
dalszych prac nad udoskonalaniem aplikacji 
– przy uwzględnieniu wszystkich zaprezen-
towanych materiałów i głosów, jakie padły 
w trakcie dyskusji.

NRA podjęła uchwałę (nr 31/2018) dotyczą-

cą aplikacji adwokackiej. Stwierdzono w niej, 
że „aplikacja adwokacka jest nauką wykony-
wania zawodu adwokata w jego praktycznym 
aspekcie i nie może sprowadzać się jedynie do 
szkolenia o charakterze prawno-teoretycznym. 
Podstawową wartością aplikacji w zakresie 
kształcenia umiejętności praktycznych i nauki 
rzemiosła zawodowego jest patronat, budują-
cy szczególną relację patron–aplikant. Model 
aplikacji adwokackiej, oparty o relację patron
–aplikant, winien ze wszech miar zapewniać 
aplikantowi stabilne podstawy ekonomiczne 
i bezpieczeństwo socjalne w zakresie świadczo-
nej przez aplikantów pracy na rzecz patronów. 
Naczelna Rada Adwokacka apeluje do Dzieka-
nów Okręgowych Rad Adwokackich, aby przy 
wyznaczaniu patronów wprowadzać rozwią-
zania zapewniające aplikantom wynagrodze-
nie. Naczelna Rada Adwokacka przypomina 
adwokatom współpracującym z aplikantami 
adwokackimi lub zatrudniającym ich, że za 
podejmowanie przezeń na rzecz adwokatów 
czynności należne jest wynagrodzenie”.

Prezes NRA adw. J. Trela podziękował 
wszystkim 24 samorządom aplikantów ad-
wokackich za zajęcie krytycznego stanowiska 
w stosunku do ministerialnego projektu apli-
kacji uniwersyteckiej.

NRA podjęła uchwały:
–  w sprawie zasad przyznawania diet dla 

członków sądów dyscyplinarnych oraz 
rzeczników dyscyplinarnych i ich zastęp-
ców za wykonywanie czynności w postę-
powaniu dyscyplinarnym (nr 32/2018);

–  w sprawie składki na Fundusz Administra-
cyjny NRA (nr 33/2018). 

Andrzej Bąkowski
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Skarbnik NRA adw. Henryk Stabla omówił 
sprawę konferencji „RODO w praktyce kan-
celarii adwokackiej i wdrożenie dyrektywy 
policyjnej”, która odbyła się w dniu 23 marca 
br. w Krakowie. Organizatorzy przedstawili 
listę uczestników – jest to kilkuset adwokatów 
z izby krakowskiej oraz z innych izb. Zdecydo-
wano o jej dofinansowaniu.

Adwokat H. Stabla przypomniał kwestię 
wsparcia finansowego dla mieszkańców wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego, którzy 
ucierpieli w wyniku zeszłorocznych nawałnic. 
Przypomniał, że Prezydium NRA uzgadniało 
tę kwestię z dziekan Justyną Mazur. Zgodnie 
z ustaleniami kwota 10 000 zł ma zostać prze-
kazana mieszkańcom gminy Sośno. Zaakcep-
towano tę propozycję, tym samym zmieniając 
poprzednią decyzję Prezydium z 22 sierpnia 
2017 r.

Prezes NRA adw. Jacek Trela omówił przy-
gotowania do obchodów 100-lecia Adwoka-
tury Polskiej. Przypomniał, że zespół złożony 
z chętnych osób opracował kierunki działań, 
które mają realizować ideę Adwokatury bliżej 
ludzi. Finałem obchodów ma być uroczystość 
na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 
23 listopada br. Wedle założeń odbędzie się 
również msza św. w Archikatedrze, której go-
spodarzem i zarazem głównym celebransem 
będzie kardynał Kazimierz Nycz. Przypomniał, 
że zostały podjęte starania, aby na uroczysto-
ści obecny był Prezydent RP, będziemy gościć 
również przedstawicieli organizacji zagranicz-
nych.

Prezydium NRA zapoznało się z prezen-
tacją na temat bieżących prac nad przygoto-
waniem wirtualnego Muzeum Adwokatury 
Polskiej, zatwierdziło przedstawione propozy-
cje i wyraziło zgodę na kontynuację prac wg 
wytycznych.

Zaakceptowano projekt zmian Regulaminu 
postępowania mediacyjnego Centrum Media-
cyjnego przy NRA, który zostanie przedłożony 
członkom NRA pod głosowanie. Zakłada on 
wprowadzenie możliwości udziału aplikan-
tów w szkoleniach i otrzymywania przez nich 
certyfikatów.

Przewodnicząca CZW adw. Mirosława Piet-
kiewicz zreferowała protokoły poszczególnych 
okręgowych rad adwokackich.

Wiceprezes NRA adw. Piotr Kardas poinfor-
mował, że wziął udział w posiedzeniu stałego 
komitetu CCBE, które odbyło się w Wilnie. 
Przypomniał, że adwokatura ma wspólną re-
prezentację w tej organizacji z radcami praw-
nymi. W tej organizacji trwają prace nad fun-
damentalnymi dla adwokatów sprawami – np. 
zasadami wynagradzania w oparciu o sukces. 
CCBE przygotowuje modelowe rozwiązania 
z uwagi na różne sytuacje prawne w poszcze-
gólnych krajach Europy. Prace trwają również 
nad kwestią obligatoryjnej przynależności do 
samorządów. W Polsce obawiamy się, co w tej 
sprawie uczyni prawodawca, a przygotowywa-
na przez CCBE konwencja może być pomocna. 
Poważnym problemem, który analizuje CCBE, 
jest ochrona tajemnicy zawodowej w kontek-
ście terroryzmu i prania pieniędzy. Wzorcowy 
jest model francuski, wedle którego dziekani 
okręgowych rad mają ustawowe gwarancje 
do udziału w procesie selekcji dokumentów, 
a stanowisko dziekana przesądza, jakie doku-
menty prokurator może uczynić przedmiotem 
czynności procesowych. Pracuje się także nad 
zagadnieniami represyjnymi – jedna z komisji 
prowadzi prace dotyczące czynności operacyj-
nych – takich jak podsłuchiwanie prawników 
i wykorzystywanie materiałów pochodzących 
z podsłuchów. Kwestią istotną jest problem 
nowych technologii i udostępniania usług za 

Z posiedzeń Prezydium  
naczelnej Rady adwokackiej

PReZydium nacZeLnej Rady adwoKacKiej
Z 27 maRca 2018 R.
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ich pomocą. W maju br. w Pradze odbędzie się 
konferencja poświęcona temu zagadnieniu, 
poprzedzająca Standing Committee CCBE. P. 
Kardas wskazał modele kształcenia aplikantów 
w Polsce i w Europie. Dodał, że CCBE posiada 
spore możliwości oddziaływania na organy Unii 
Europejskiej. Organizacja monitoruje sytuację 
w Polsce i jest gotowa nas wesprzeć. Poinfor-
mował, że odbyło się spotkanie przedstawicieli 
Adwokatury, radców prawnych i SSP „Iustitia” 
z Fransem Timmermansem. W spotkaniu udział 
wzięli także polscy europarlamentarzyści.

Prezydium NRA zdecydowało o: dofinanso-
waniu przeprowadzenia seminarium dotyczą-
cego standardów praw człowieka, które będzie 
miało miejsce w Izbie Adwokackiej we Wro-
cławiu; organizacji turnieju sądowego Moot  
Court; dofinansowaniu organizacji Mistrzostw 
Adwokatury w Tenisie, które odbędą się w Lu-
blinie w terminie 31 maja–3 czerwca 2018 r., 
oraz o podpisaniu umowy z firmą „HS Con-
cept Tomasz Ćwiek” na wykonanie rysunków 
przez Henryka Sawkę w związku z organizacją 
jubileuszu 100-lecia Adwokatury Polskiej.

Delegowano adw. Mirosławę Pietkiewicz, 

przewodniczącą CZW, na uroczystości 100- 
-lecia Adwokatury w Izbie Adwokackiej w Ko-
szalinie, które odbędą się 14 kwietnia 2018 r.

Prezydium NRA podjęło uchwały w spra-
wie przyznania odznaki „Adwokatura Za-
służonym”. Na wniosek ORA w Białymstoku 
odznakę przyznano adwokatom: Jowicie Na-
talii Grochowskiej, Halinie Jadeszko-Wysoc-
kiej, Agnieszce Barbarze Krakówce-Górskiej, 
Barbarze Piłaszewicz oraz Dariuszowi Anto-
niemu Mścichowskiemu (uchwała nr 69/2018). 
Na wniosek ORA w Warszawie odznakę przy-
znano adwokatom: Radosławowi Baszukowi, 
Aleksandrowi Leonowi Krysztofowiczowi, 
Annie Czepkowskiej-Rutkowskiej, Katarzy-
nie Marcie Gajowniczek-Pruszyńskiej, An-
drzejowi Leonardowi Hebdzie, Grzegorzowi  
Marianowi Namiotkiewiczowi, Andrzejowi 
Siedleckiemu, Joannie Marii Sterniak-Kuja-
wie, Bartoszowi Markowi Krużewskiemu, 
Markowi Szelenbergerowi, Oldze Larysie  
Sztejnert-Roszak, Małgorzacie Tyszce-Hebdzie, 
Adamowi Bronisławowi Ufnalowi, Wiesła-
wowi Zbigniewowi Wasilewskiemu (uchwała 
nr 70/2018).

PReZydium nacZeLnej Rady adwoKacKiej
Z 10 Kwietnia 2018 R.

Prezydium NRA minutą ciszy uczciło pa-
mięć wszystkich osób, które zginęły w kata-
strofie lotniczej w Smoleńsku w dniu 10 kwiet-
nia 2010 r., w szczególności pamięć Koleżanek 
i Kolegów: adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, 
adw. Jolanty Szymanek-Deresz, adw. Stanisła-
wa Mikke i adw. Stanisława Zająca.

Prezes OBA adw. Andrzej Zwara przed-
stawił wniosek dotyczący digitalizacji orzecz-
nictwa Izby Karnej Sądu Najwyższego, które 
zostanie udostępnione na stronie „Palestry”. 
To rozwiązanie pozwoli w unikatowy na ryn-
ku sposób uporządkować orzecznictwo wedle 
starych i nowych przepisów. Wiceprezes NRA 
adw. Piotr Kardas poparł wniosek. Prezydium 
NRA wniosek zaakceptowało.

Adwokat A. Zwara omówił również bieżącą 

działalność wydawniczą OBA. Wskazał, że pu-
blikacja w sprawie RODO jest już na ukończe-
niu. Dodał, że w odpowiedzi na postulaty śro-
dowiska zostanie opracowany również krótki 
informator dla adwokatów zawierający wzory 
umów, regulaminów i oświadczeń, który bę-
dzie można przekazać drogą e-mailową do 
wszystkich adwokatów. Przygotowanie tego 
materiału nie obciąży NRA finansowo.

Omówiono przygotowania do wystawy 
„Adwokaci w służbie Ojczyźnie”, która będzie 
miała miejsce w Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku, i inne czynności związane z ob-
chodami 100-lecia Odrodzonej Adwokatury 
Polskiej, w tym przeprowadzenie stosownej 
kampanii reklamowej.

Sekretarz NRA adw. Rafał Dębowski omó-
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wił kwestię stworzenia nowego systemu infor-
matycznego, która zostanie poruszona na spo-
tkaniu z przedstawicielami izb adwokackich 
w celu sprecyzowania potrzeb, jakim program 
ten ma odpowiadać.  

Prezydium NRA zdecydowało się wesprzeć 
organizację spotkania z prof. Philippe’em  
Sandsem, które odbędzie się w dniach 9–10 
kwietnia w Warszawie, a następnie w Krako-
wie (7000 zł brutto); udzieliło wsparcia dzia-
łalności Towarzystwa Opieki nad Ociemnia-
łymi w Laskach (3000 zł), delegowało adw. 
prof. Piotra Kardasa, wiceprezesa NRA do 
Pragi w dniach 16–19 maja 2018 r. w związku 
z udziałem w sesji plenarnej CCBE w Pradze 
w dniu 18 maja 2018 r. oraz towarzyszących 

temu wydarzeniu posiedzeniach Komisji 
CCBE (16–17 maja 2018 r.) oraz udziałem 
w „Innovative Legal Services Forum 2018” 
w dniu 17 maja 2018 r. i zatwierdziło kosz-
ty delegacji; zdecydowało o wypłacie zada-
niowych diet samorządowych zastępcom 
Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury 
w związku z podejmowanymi czynnościami 
służbowymi (1800 zł).

Nadto zatwierdzono koszty: oprawy mu-
zycznej mszy św. w dniu 23 listopada 2018 r. 
na 100-lecie Adwokatury Polskiej; wykupienia 
reklamy konkursu na esej dla uczniów szkół 
oraz zakupu zdjęć będących częścią animacji 
historycznej prezentowanej na 100-lecie Ad-
wokatury na stronie internetowej. 

Andrzej Bąkowski
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Trzeciego kwietnia br. odszedł dr Leszek Al-
lerhand. Ubył nam ktoś bardzo bliski... 

W 2011 r. w posłowiu do drugiego wydania 
Jego książki pt. Zapiski z tamtego świata napisa-
no: „W Zakopanem [Leszek Allerhand] cieszy 
się estymą. Jako lekarza chorób wewnętrznych 
i ordynatora poznał Go niemal każdy mieszka-
niec, a i wielu wczasowiczów”. 

Pod Giewontem osiedlił się w 1962 r. 
w związku z podjęciem pracy w zakopiańskim 
szpitalu. Choć losy związał z Podhalem, to 
w sercu pozostał, jak mówił, na zawsze „dziec-
kiem Lwowa”. Był nim dosłownie. We Lwowie 
spędził pierwsze siedem szczęśliwych lat życia. 
Tam też przeżył wojnę, okupację sowiecką, nie-
miecką, koszmar Holokaustu. 

Może dziwić, że w „Palestrze” publikujemy 
wspomnienie nie o adwokacie, a o doktorze 
medycyny. Był to jednak wyjątkowy lekarz, 
współzałożyciel prawniczego Instytutu Al-
lerhanda. Mawiał, że gdyby nie stalinizm, to 
pewnie byłby – jak wybitny dziadek i jak ojciec 
– adwokatem. 

Leszek Allerhand urodził się 1 październi-
ka 1932 r. (taką datę miał w dokumentach, ale 
bliscy wiedzieli, że jest o rok starszy) we Lwo-
wie jako jedyne dziecko w rodzinie adwokata 
dr. Joachima Allerhanda (1897–1970) – syna 
wybitnego uczonego, profesora Maurycego 
Allerhanda (1868–1942) – oraz Zinajdy z Rubin-
steinów (1908–1978). 

dR LesZeK aLLeRhand
(1931–2018)

SSzpalty pamięci 

Pierwsze lata życia upłynęły Mu beztrosko, 
aż do września 1939 r., do okupacji sowieckiej. 
Już wówczas zarówno dziadek, jak i ojciec 
doświadczyli zła. Najgorsze przyszło jednak 
w lipcu 1941 r., kiedy to Allerhandom odebrano 
mieszkanie przy ul. Jagiellońskiej, a niedługo 
potem zmuszono do przeniesienia do getta, do 
kamienicy przy ul. Zamarstynowskiej 58. Ho-
lokaust pochłonął życie ukochanego Dziadka 
Maurycego, Babci Sary, cioci Maryli, kuzynów 
Ali i Józka Fellerów. Z licznej rodziny przeżyli 
cudem tylko syn Profesora z synową i wnu-
czek Leszek. Zagłada pochłonęła bliskich, ale 
nie Jego pamięć. Kiedy spacerowaliśmy z Lesz-
kiem Allerhandem śladami dawnych czasów, 
podziwialiśmy, jak świetnie pamięta topogra-
fię miasta swojego dzieciństwa, w którym – jak 
mówi – zmieniły się tylko nazwy ulic.

Po traumatycznych przeżyciach okupacji 
wyjechał z rodzicami do Krakowa. Tam ukoń-
czył Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Ko-
ściuszki. Podczas pamiętnej rozmowy po matu-
rze Ojciec, który był adwokatem, wraz z zaprzy-
jaźnionym prof. Kazimierzem Przybyłowskim, 
ostatnim dziekanem Wydziału Prawa UJK we 
Lwowie, nie zachęcali Leszka do studiowania 
stalinowskiego prawa. On sam nie czuł zresztą 
do tego szczególnego powołania. Wybrał me-
dycynę, ale – jak wspominał – złe pochodzenie 
(inteligenckie) utrudniało mu skutecznie przy-
jęcie na studia. Po kilku nieudanych próbach, 
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Dr Leszek Allerhand w czerwcu 2016 r. w hotelu George we Lwowie. Z balkonu apartamentu na drugim piętrze lubił 
całymi godzinami obserwować ukochane miasto.

w kolejnej ankiecie personalnej, nie wpisał, że 
ojciec jest adwokatem, ale „robotnikiem praw-
niczym”, co wywołało uśmiech wśród członków 
komisji. „Wymogi formalne zostały spełnione” 
– „pochodzenie robotnicze”.

Studia rozpoczął jeszcze na Wydziale Le-
karskim UJ, ale ukończył w 1956 r. już w Aka-
demii Medycznej w Krakowie. Następnie 
został asystentem w Trzeciej Klinice Chorób 
Wewnętrznych w Krakowie i stypendystą Mi-
nisterstwa Zdrowia w Studium Szkolenia Kadr 
Lekarskich. W 1961 r. uzyskał na Uniwersytecie 
Jagiellońskim stopień doktora nauk biologicz-
nych. Wkrótce związał się z Aliną Towarnicką, 
narciarką, a w przyszłości także artystką osią-
gającą sukcesy w malarstwie na szkle. W tym 
czasie przyjechał do Zakopanego.

Przez wiele lat Leszek Allerhand był leka-
rzem kadry narodowej biegaczy i biegaczek 
Polskiego Związku Narciarskiego. Przez ponad 
pół wieku godnie reprezentował współczesną 
Polskę nie tylko na igrzyskach olimpijskich, ale 
także wśród bardzo licznych znajomych i przy-
jaciół rozsianych po całym świecie. Atmosfera 

ich góralskiej chaty w Witowie jest obecna we 
wspomnieniach znajomych i wielu wybit-
nych gości, których wizyta w Krakowie czy 
Zakopanem nie mogła się obyć bez odwiedzin  
„u Allerhandów”.

Współtworzył Stowarzyszenie Dzieci Ho-
lokaustu w Polsce oraz Instytut Allerhanda. 
Był z nami od początku jako jeden z fundato-
rów, przyjaciel i dobry duch Instytutu, łącznik 
z dawnymi czasami i tamtym Lwowem. 

W ostatnich latach, oprócz zainteresowań 
muzyką poważną, narciarstwem i turystyką, 
poświęcił się rodzinnemu Lwowowi oraz pa-
mięci Dziadka, redagując niemal cudem oca-
lałe jego zapiski z lat okupacji i uzupełniając je 
swoimi wspomnieniami, które spisał w latach 
2001–2002 i uzupełnił (przed drugim wyda-
niem Zapisków z tamtego świata) na przełomie 
2010 i 2011 roku. Przeżyciom doby Holokau-
stu oraz Dziadkowi Maurycemu poświęcił też 
dwa filmy. Pierwszy, zrealizowany w 2004 r. pt. 
Pasja życia, otrzymał specjalne wyróżnienie na 
2. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym 
„Żydowskie Motywy”, który odbył się w War-
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szawie w dniach 19–24 maja 2005 r. Drugi, pt. 
Zapiski z tamtego świata, zrealizowany został 
w 2007 r. W 2010 r. wydał bogato ilustrowaną 
monografię pt. Żydzi Lwowa. Opowieść. W ostat-
nim roku życia napisał przepięknie wzrusza-
jącą przedmowę do przygotowywanej mono-
grafii Maurycego Allerhanda, która – mamy 
nadzieję – ukaże się w czerwcu. 

Deklarował zawsze skromnie, że nie posiada 
doświadczenia literackiego, sugerując podejście 
do jego tekstów z wyrozumiałością. Tymczasem 
każdy, kto przeczyta wspomnienia lub opowieść 
Żydzi Lwowa, zostanie urzeczony bogactwem ję-
zyka i umiejętnością oddziaływania na czytelni-
ka. Miał rację zaprzyjaźniony z dr. Allerhandem 
śp. ojciec Stanisław Musiał SJ, pisząc o „zniewala-
jącej piękności (…) tekstu, i to przy opisie rzeczy 
strasznych”. Gdy pracowaliśmy (AR) nad albu-
mem Żydzi Lwowa, wielokrotnie wzruszałem się, 
opracowując kolejne fragmenty, nawet jeśli czy-
tałem je już wcześniej, szczególnie zaś ujmowało 
zakończenie owego dzieła: 

„Po wielu, wielu latach odbyłem wędrów-
kę po tych uliczkach i placach. Potykałem się 
o te same dziury na chodnikach i jezdniach, co 
przed wielu laty, oglądałem odpadające tynki, 
odsłaniające mozaikę starych kamiennych mu-
rów, wspinałem się po połamanych schodach, 
trzymając się nieistniejących poręczy, patrzy-
łem na zrujnowane podwórza. Mijając Plac 
Wekslarski, zauważyłem, że kram «cioci Kenci», 
sprzedającej kiedyś ciepłe bułki z mlekiem, jest 
nadal zamknięty, a na żelaznej bramie kramu 
zawieszono kłódkę. Szabatowej ciszy, piątko-
wej świecy i chasyda spieszącego na modlitwę 
nie spotkałem” (Żydzi Lwowa, s. 214).

10 kwietnia o 12.00 Leszek Allerhand spo-
czął na zawsze pod Giewontem, w ukochanym 
Zakopanem, na cmentarzu przy ul. Nowotar-
skiej. W ostatniej drodze towarzyszyli Mu 
Żona Alina, przyjaciele, sąsiedzi i liczni znajo-
mi... Zagrała góralska kapela... Pięknymi słowy 
pożegnał Go ks. Józef Polak SJ…

Spoczywaj w pokoju, Przyjacielu! R.I.P.

Adam Redzik, Wojciech Rogowski
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jubileusz andrzeja blatkiewicza

W Centrum Kulturalnym w Przemyślu 
odbyło się spotkanie prawnicze z okazji jubi-
leuszu mecenasa Andrzeja Blatkiewicza. Pisa-
nie o takich wydarzeniach ma dzisiaj głęboki 
sens, kiedy niszczenie i obracanie w proch 
wszelkich autorytetów stało się normą. Cenne 
są więc inicjatywy środowiskowe, które służą 
akcentowaniu dokonań ludzi nietuzinkowych. 
A adwokat Andrzej Blatkiewicz to właśnie taka 
postać. To, że ukończył 90 lat, nie mogło ujść 
Mu płazem. Przybyli licznie przedstawiciele 
nie tylko przemyskiego świata prawniczego, 
ale także przyjaciele i koledzy spoza Przemy-
śla. Adwokaci, sędziowie, notariusze, radcowie 
prawni i prokuratorzy. Panie i panowie. A jubi-
lat – jak to On. Na początku trochę stonowany 
i mile zaskoczony. Ale już po chwili błyszczą-
cy właściwym sobie dowcipem i poczuciem 
humoru. Kiedy przedstawił, na stojąco, parę 
historyjek sądowych, okraszanych dowcipa-
mi, wszyscy wzdychali, że niewielu już takich 
błyskotliwych mówców spotyka się na salach 
sądowych. Andrzej Blatkiewicz nie wykonuje 
zawodu od blisko 3 lat. W Zespole Adwokackim 
nr 1 w Przemyślu przepracował 53 lata. Dał się 
poznać jako rzetelny prawnik, trudny prze-
ciwnik procesowy, ale też dobry nauczyciel. 
Oprócz tego, że adwokat, to znany instruktor 
i niezmordowany propagator narciarstwa, przy 
okazji często piszący wiersze i malujący obrazy. 
Człowiek renesansu. Mogłem tego doświad-
czyć na własnej skórze jako Jego aplikant, po-
bierając nauki nie tylko w adwokackiej profesji, 

ale i na stoku. Jeszcze tak niedawno stanęliśmy 
naprzeciw siebie na sali sądowej. Mowa, którą 
wygłosił Andrzej jako kurator strony nieznanej 
z miejsca pobytu, w sprawie rozwodowej, po-
stawiła mnie do pionu. Bo do wystąpień proce-
sowych stosuje się zawsze uniwersalna zasada. 
Albo ma się klasę, albo nie. Mecenas Blatkiewicz 
ma. Spotkanie w CK trwało długo, a wspomnie-
niom nie było końca. Najważniejsze, że Jubilat 
był ukontentowany, a środowisko prawnicze 
udowodniło, że w tych trudnych czasach potra-
fi być razem. W piśmie do ORA, informującym 
o tym, że zaprzestaje wykonywać zawód ad-
wokata, Andrzej Blatkiewicz napisał: „Żałuję, 
że odchodzę z zawodu, który był moją pasją”. 
A potem przesłał list. Wierszem. Pozwolę sobie 
zacytować jedynie fragment. „Adwokaci – bardzo 
różni/Jedni skromni, inni próżni/Cisi albo zadzier-
żyści/To pokrętni, a to czyści/ Ot-intelektualiści/.../
Lecz z urzędu walczą twardo/Choć Mamoną też nie 
wzgardzą/I Fałszowi uszy natrą/„Advocatus sed non 
latro”/Nad ich całym zgromadzeniem/Nad zbioro-
wym ich sumieniem/Czuwa Adwokacka Rada/Która 
się z wybrańców składa/Doświadczonym w walce 
prawa/Tam gdzie prawa warta sprawa/A gdy trzeba 
– to z wyczuciem/I z rozsądkiem i z uczuciem/Znajdą 
wyjście i w ugodzie/Wyjątkowo, nie na co dzień./Tak 
to działa Mądra Rada/Która działa, a nie gada/Szkoli, 
pomaga rozlicza/I pamięta Blatkiewicza//.Życzę Ra-
dzie sto lat życia!/”.

Nie wypada pozostawić tak ciepłych słów 
bez odpowiedzi. „Pisząc więc na cztery ręce/My 
życzymy jeszcze więcej/”. 

Janusz Czarniecki
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Informacje dla autorów

W „Palestrze” publikujemy artykuły naukowe, artykuły praktyczne, glosy, prze-
glądy orzecznictwa, recenzje, sprawozdania oraz teksty informacyjne. Czasopismo 
sprofilowane jest na szeroko ujęte prawo sądowe, czyli materialne i procesowe prawo 
cywilne (w tym prawo handlowe, prawo własności intelektualnej oraz prawo pracy) 
oraz materialne i procesowe prawo karne. Podejmowane są również zagadnienia 
z zakresu prawa administracyjnego, konstytucyjnego oraz międzynarodowego, 
a także historyczno-prawne, ale dotyczące szeroko ujętej adwokatury. 

Z uwagi na liczebność nadsyłanych opracowań, ich różnorodność i niejednolitość 
wprowadzone zostały wymogi wobec przesyłanego materiału w zakresie objętości 
oraz sposobu prezentacji treści, w tym konstrukcji odsyłaczy. Artykuły naukowe nie 
powinny przekraczać 10 stron tekstu (1 strona = 1800 znaków). Objętość glos to 5–8 
stron, recenzji 2–5 stron, a sprawozdań i tekstów informacyjnych 1–3 stron.

Teksty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: redakcja@palestra.pl, 
ewentualnie tradycyjną drogą pocztową (ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa) 
z wydrukiem oraz edytowalną wersją elektroniczną na płycie CD lub DVD. Do arty-
kułów (z pominięciem glos, recenzji, sprawozdań i tekstów informacyjnych) należy 
dodać tytuł w języku angielskim, streszczenie w językach angielskim i polskim (do 
600 znaków), pojęcia kluczowe (również w językach angielskim i polskim). Wszystkie 
teksty należy zaopatrzyć w krótką informację o autorze/autorach (status zawodowy 
i naukowy, dane adresowe, numer telefonu) oraz oświadczenie, że tekst nie został 
przedstawiony innej redakcji.

Prosimy o jednolite wstawianie przypisów na dole strony, według następujących 
zasad. Książkę cytujemy wg wzorca: Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 10, 
Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 112. Gdy książka posiada wielu autorów, a jest pod 
redakcją jednego, wskazujemy cytowanego autora oraz stronę w redagowanej książ-
ce według wzorca: E. Wojnicka, Autorskie prawa osobiste, (w:) Z. Radwański (red.), 
System Prawa Prywatnego, t. 13 – Prawo autorskie, red. J. Barta, wyd. 2, Warszawa, 
C.H. Beck 2007, s. 239. Artykuł w czasopiśmie proszę powoływać w sposób następujący: 
pierwsza litera imienia, nazwisko, tytuł kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie lub 
jego skrót (np. KKP, PiP, PPiA), rok wydawniczy, numer zeszytu oraz strony – wszyst-
kie elementy oddzielone przecinkiem (np. M. Filar, Pierwsze – nie mieszać, „Palestra” 
2012, nr 7–8, s. 215–216). W przypadku kolejnego przywołania cytowanej wcześniej 
pozycji proszę wpisać pierwszą literę imienia, nazwisko, początek tytułu (kursywą) 
oraz strony (np. M. Filar, Pierwsze, s. 215). Gdy cytujemy tę samą pozycję, co w przy-
pisie poprzednim proszę wpisać słowo „Tamże” oraz numer strony (Tamże, s. 216). 
W przypadku publikacji elektronicznych proszę podać – oprócz autora i tytułu – ad-
res strony internetowej oraz – w nawiasie kwadratowym – datę dostępu. Dodatkowe 
informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej (www.palestra.pl). 

Wszystkie teksty przesyłane do redakcji poddawane są recenzjom. W przypadku 
artykułów i glos są to recenzje wewnętrzna i zewnętrzna. Wynik recenzji wpływa na 
decyzję o skierowaniu tekstu do druku. 

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania, wynikających z opracowania re-
dakcyjnego, zmian w tekstach przyjętych do druku. Nadesłanie tekstu z zamiarem 
opublikowania go w „Palestrze” jest tożsame z udzieleniem zgody na publikację 
w Internecie. Tekstów niezamówionych nie zwracamy. 

Na okładce znajduje się strona tytułowa Statutu kaliskiego Artura Szyka. Artystę tego 
prezentowaliśmy już na okładce „Palestry” w numerze 11 z 2016 r. Tym razem okazja 
jest szczególna, gdyż w maju br. mija 70 lat od powstania państwa Izrael. Stanowi to 
znakomity asumpt do przypomnienia nie tylko dzieła artysty, który twierdził: „Jestem 
Żydem, a Polska jest moją ojczyzną. Nie umiem jednego od drugiego oddzielić w moim 
sercu”, ale przede wszystkim samego Statutu kaliskiego – Wielkiej Karty Swobód Żydów 
w Polsce, powstałej w czasach, gdy w innych krajach byli prześladowani, a obowiązują-
cej przez cały okres Pierwszej Rzeczypospolitej. 

Statut kaliski został wydany w 1264 r. przez księcia Bolesława Pobożnego. Nadawał 
on Żydom przywileje i brał ich w ochronę prawa. 

Artur Szyk na 45 pięknie ilustrowanych kartach przedstawił nie tylko sam Statut, ale 
też wkład Żydów w polskie dzieje, kulturę, gospodarkę, walkę o niepodległość w po-
wstaniach i Legionach Piłsudskiego. 

Statut został pięknie wydany w Monachium w 1932 r. Wtedy też Artur Szyk powie-
dział: „W Statucie Kaliskim gloryfikuję jeden z najpiękniejszych aktów liberalizmu pol-
skiego w dziejach Europy. Wierzę mocno, że świetne tradycje polskiej tolerancji religijnej 
i narodowej zatriumfują nad nagonkami rozpętanych nacjonalizmów”.

Państwo Izrael powstało w następstwie II wojny światowej i Holokaustu. Zabiegi 
o utworzenie państwa żydowskiego w Palestynie trwały jednak już od końca XIX w., 
a w okresie międzywojennym były wspierane oficjalnie i nieoficjalnie przez Polskę, szcze-
gólnie Marszałka Piłsudskiego popierającego działania Włodzimierza Żabotyńskiego. 
W sposób tajny Polska szkoliła żołnierzy żydowskich, którzy docierali potem do Palestyny. 
Ci, którzy pozostali w Polsce, z powodu ograniczeń brytyjskich, walczyli w 1943 r. 
w Powstaniu w Getcie Warszawskim w szeregach Żydowskiego Związku Wojskowego. 
W 1948 r. większość przywódców pierwszych władz Izraela, jak i większość pierwszego 
Knesetu, stanowi Żydzi wywodzący się z Polski i mówiący po polsku.

AJR
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