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Zbigniew Szonert

Przegląd Orzecznictwa  
naczelnegO Sądu adminiStracyJnegO

Skuteczność czynności procesowej  
w postępowaniu zażaleniowym

NNajnowsze 
orzecznictwo

Wyrokiem z 28 maja 2014 r. Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Rzeszowie w sprawie 
ze skargi J. P. uchylił zaskarżone postanowienie 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie z dnia 
(...) grudnia 2013 r. w przedmiocie stwierdze-
nia niedopuszczalności zażalenia.

W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd 
pierwszej instancji wskazał, że postanowie-
niem z dnia (...) sierpnia 2013 r. Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu 
wstrzymał inwestorom J. i J. P. budowę obejmu-
jącą: remont budynku mieszkalno-usługowe-
go i jego nadbudowę, prowadzoną w sposób 
istotnie odbiegający od ustaleń i warunków 
określonych w pozwoleniu na budowę i za-
twierdzonego projektu budowlanego.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył 
J. P., działając w imieniu własnym oraz żony J.

Organ odwoławczy wezwał J. P. do przed-
łożenia pełnomocnictwa do reprezentowania 
żony w przedmiotowym postępowaniu, pod 
rygorem rozpoznania zażalenia pochodzą-
cego jedynie od niego i pozostawienia bez 
rozpoznania zażalenia J. P., w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie 
doręczono mu osobiście w dniu 15 listopada 
2013 r. W odpowiedzi J. P. nadesłał w dniu 25 
listopada 2013 r. (data stempla pocztowego) 
dokument pełnomocnictwa, nadto wyjaśnił, 
że pełnomocnictwo to składał wcześniej, przy 
zgłoszeniu zamiaru remontu budynku.

Postanowieniem z dnia (...) grudnia 2013 r. 
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego na podstawie art. 134 k.p.a. 
stwierdził, że zażalenie J. P. – pełnomocnika jest 
niedopuszczalne, ponieważ zostało nadesłane 
z uchybieniem wyznaczonemu terminowi, 
co świadczy o bezskuteczności tej czynności. 
Ponadto jego treść nie spełniała wymagań 
wezwania i dlatego zażalenie to pozostawio-
no bez rozpoznania. Takie rozstrzygnięcie jest 
w ocenie organu odwoławczego jedną z form 
stwierdzenia niedopuszczalności środka od-
woławczego w rozumieniu art. 134 k.p.a.

Skargę na powyższe postanowienie złożył 
J. P.

Rozpoznając powyższą skargę, Wojewódzki 
Sąd Administracyjny uznał ją za uzasadnioną 
i uchylił zaskarżone postanowienie.
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Przegląd orzecznictwa nSa...

W ocenie Sądu termin do uzupełnienia 
braku formalnego zażalenia jest terminem in-
strukcyjnym, który na wniosek strony może 
być przedłużony. Tak więc organ drugiej in-
stancji błędnie przyjął, że czynność procesowa 
dokonana po terminie jest bezskuteczna.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku 
złożył Podkarpacki Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co 
następuje:

Skarga kasacyjna podlega oddaleniu, gdyż 
zaskarżone orzeczenie odpowiada prawu.

Stwierdzić trzeba, że co do zasady zażalenie 
jest niesformalizowanym środkiem prawnym 
i nie wymaga zachowania szczególnej formy 
oraz szczegółowego uzasadnienia. Natomiast 
aby mogło wywołać skutek procesowy, musi zo-
stać złożone w przewidzianym trybie i terminie. 
Powinno z niego wynikać, że strona je wnosząca 
jest niezadowolona z wydanej decyzji (art. 128 
§ 1 k.p.a.), oraz musi ono spełniać minimalne 
wymogi ustanowione dla pism procesowych 
składanych w postępowaniu administracyjnym. 
Należy w nim zatem wskazać osobę, od której 
ono pochodzi. Nieodzownym jego elementem 
jest również podpis, który wskazuje osobę wno-
szącego oraz pozwala zidentyfikować, czy po-
danie pochodzi od legitymowanego i właściwie 
reprezentowanego podmiotu. Organ po otrzy-
maniu zażalenia zobowiązany jest podjąć dzia-
łania umożliwiające dokładne określenie osoby, 
która składa taki środek. Powinien też zbadać, 
czy zażalenie spełnia określone wymogi, w tym 
czy zostało ono wniesione i podpisane przez 
uprawniony do tego podmiot. Ustalenia takie 
nie zależą od swobodnego uznania organu, ale 
wynikają z bezwzględnie obowiązujących norm 
prawnych. Jeżeli środek odwoławczy nie speł-
nia wymogów formalnych, to jest bezskutecz-
ny, co wyklucza dopuszczalność przystąpienia 
przez organ do jego merytorycznego rozpozna-
nia. Organ zobowiązany jest najpierw wezwać 
wnoszącego do usunięcia braków formalnych 
odwołania (zażalenia), ewentualnie także do 
nadesłania innych niezbędnych wyjaśnień na 
piśmie (art. 50 § 1 k.p.a.), z zastrzeżeniem kon-

sekwencji prawnych w razie niezastosowania 
się do wezwania, a po bezskutecznym upływie 
zakreślonego terminu zastosować się do dys-
pozycji art. 134 w zw. z art. 144 k.p.a. W takim 
bowiem przypadku zachodzą przesłanki do 
stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia. 
W postępowaniu zażaleniowym nie ma zasto-
sowania instytucja pozostawienia zażalenia 
bez rozpoznania, przewidziana w art. 64 k.p.a. 
Ten ostatni jest przepisem regulującym postę-
powanie przed organem pierwszej instancji, 
a przepisy regulujące to postępowanie mogą 
mieć zastosowanie w postępowaniu zażale-
niowym czy odwoławczym tylko w sprawach 
nieuregulowanych odmiennie przepisami 
o postępowaniu drugoinstancyjnym (rozdział 
10 Działu II k.p.a.). Skoro kwestia formalnego 
zakończenia postępowania została uregulowa-
na w art. 134 k.p.a. odmiennie (nieuzupełnienie 
braków zażalenia czy odwołania w terminie 
skutkuje niedopuszczalnością takiego środka), 
to zgodnie z regułą wykładni lex specialis derogat 
legi generali należy przyjąć, że w postępowaniu 
zażaleniowym i odwoławczym art. 64 k.p.a. nie 
ma zastosowania. Nie bez znaczenia pozostaje 
również kwestia zabezpieczenia stronie moż-
liwości ochrony jej praw w postępowaniu od-
woławczym za pomocą orzeczenia opartego na 
art. 134 k.p.a. 

Wskazując powyższe, podkreślić jednak 
trzeba, że możliwość zastosowania przez or-
gan stosownego rygoru jest uzależniona przede 
wszystkim od prawidłowego poinformowania 
podmiotu wzywanego do uzupełnienia braków 
formalnych – w rozpoznawanym przypadku 
zażalenia – o skutkach niezastosowania się 
do tego wezwania. Zgodnie bowiem z treścią 
art. 9 k.p.a.: „organy administracji publicznej 
są obowiązane do należytego i wyczerpujące-
go informowania stron o okolicznościach fak-
tycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ 
na ustalenie ich praw i obowiązków będących 
przedmiotem postępowania administracyjne-
go. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne 
osoby uczestniczące w postępowaniu nie po-
niosły szkody z powodu nieznajomości prawa,  
i w tym celu udzielają im niezbędnych wy-



1�0

PaleStrazbigniew Szonert

„okoliczności prawne”, które mogą mieć wpływ 
na ustalenie praw i obowiązków strony, a więc 
przesłanki, o których mowa w art. 9 k.p.a.

W okolicznościach niniejszej sprawy nie 
można zaakceptować poglądu organu odwo-
ławczego wyrażonego w uzasadnieniu skarżo-
nego aktu, że „pozostawienie odwołania bez 
rozpoznania stanowi jedną z postaci stwier-
dzenia niedopuszczalności zażalenia”.

W tym stanie sprawy Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny na podstawie art. 184 P.p.s.a. wyro-
kiem z 31 maja 2016 r. o sygn. II OSK 2355/14 
oddalił skargę kasacyjną. 

jaśnień i wskazówek”. Przepis ten ma na celu 
zabezpieczenie interesów stron tego postępo-
wania, aby wskutek nieznajomości prawa nie 
poniosły one szkody. Za takie działanie należy 
z pewnością uznać pouczenie strony wnoszącej 
środek odwoławczy o skutkach nieuzupełnie-
nia w wyznaczonym terminie tego podania. 
Zagrożenie ograniczenia prawa strony do 
dwukrotnego rozpoznania jej sprawy, a więc 
ograniczenia jej prawa do procesu, wymaga 
od organu poinformowania strony odwołującej 
się o skutkach jej bierności w wykonaniu kie-
rowanych do niej wezwań. Są to zatem takie 

Od skargi na decyzję o odszkodowaniu za wywłaszczenie 
nieruchomości pobiera się wpis stosunkowy

Wnioskiem z 21 czerwca 2016 r. Prezes 
Naczelnego Sądu Administracyjnego wniósł 
o podjęcie uchwały w składzie siedmiu sę-
dziów Naczelnego Sądu Administracyjnego 
wyjaśniającej następujące zagadnienie, będą-
ce przedmiotem rozbieżności w orzecznictwie 
sądowym.

„Czy od skargi na decyzję o ustaleniu od-
szkodowania za wywłaszczenie własności nie-
ruchomości wydaną na podstawie art. 129 ust. 5 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze 
zm.) pobiera się wpis stosunkowy?”.

We wniosku Prezes Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego wywiódł, że analiza orzecz-
nictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego 
dotyczącego wpisu sądowego w sprawach, 
w których przedmiotem była odrębna decyzja 
o ustaleniu odszkodowania za wywłaszczenie 
nieruchomości wydana na podstawie art. 129 
ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami, ujawniła istnienie 
niejednolitej praktyki orzeczniczej w kwestii, 
czy w tego rodzaju sprawach należy uiścić 
wpis stały, czy stosunkowy. 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 
siedmiu sędziów zważył, co następuje.

Spraw, w których przedmiotem zaskarże-
nia jest decyzja ustalająca odszkodowanie, nie 

można utożsamiać ze sprawami, w których 
skargi dotyczą decyzji zawierających orzecze-
nie o wywłaszczeniu i ustaleniu odszkodo-
wania jako obligatoryjnym elemencie decyzji 
o wywłaszczeniu.

Opłatami publicznymi niezbędnymi do 
celowego dochodzenia praw w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym są opłaty sądowe 
stanowiące element kosztów sądowych.

Rodzajem opłaty sądowej jest wpis, które-
go uiszczenie, ze względu na treść art. 220 § 1 
ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze 
zm. – dalej: P.p.s.a.), jest konieczne do zainicjo-
wania skargą postępowania przed sądem ad-
ministracyjnym. Konieczność uiszczenia wpisu 
sądowego jest także związana z wniesieniem 
skargi kasacyjnej, zażalenia i skargi o wzno-
wienie postępowania. 

Na podstawie regulacji zawartych w art. 215–
217 i art. 230–231 P.p.s.a. można wyróżnić dwie 
kategorie spraw. Pierwszą, w której przedmio-
tem zaskarżenia jest należność pieniężna, oraz 
drugą, w której przedmiotu zaskarżenia nie da 
się określić w postaci należności pieniężnej. 

W treści art. 230 § 1 P.p.s.a. wyróżnione zo-
stały dwa rodzaje wpisów: stosunkowy i stały. 
Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, 
w których przedmiotem zaskarżenia są należ-
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ności pieniężne, co oznacza, że charakter wpi-
su nie zależy od pozytywnego czy negatyw-
nego rozstrzygnięcia dla strony, ale od tego, 
czy sprawa dotyczy należności pieniężnej, czy 
nie. Wpis jest stały, jeżeli jego wysokość wynika 
kwotowo wprost z przepisu prawa. 

Wysokość wpisów stosunkowego i stałego, 
a także katalog spraw, w których pobierany 
jest wpis stały, określa wydane na podstawie 
art. 233 P.p.s.a. rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości 
oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu 
w postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi. Wysokość wpisu stałego ma cechy stabil-
ności i niezmienności, określona jest bowiem 
w § 2 tego rozporządzenia. Wysokość wpisu 
stosunkowego ustalana na podstawie § 1 tego 
rozporządzenia jest uzależniona od wartości 
przedmiotu zaskarżenia podanej w skardze 
przez stronę bądź ustalonej przez sąd.

Zagadnienie prawne przedstawione przez 
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjne-
go dotyczy wątpliwości co do rodzaju należ-
nego wpisu od skargi na decyzję o ustaleniu 
odszkodowania za wywłaszczenie własności 
nieruchomości wydaną na podstawie art. 129 
ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi. Przepis ten stanowi, że starosta wykonu-
jący zadanie z zakresu administracji rządowej 
wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu: 
w przypadkach, o których mowa w art. 98 
ust. 3 (odszkodowanie za działki wydzielone 
pod drogi publiczne), art. 106 ust. 1 (odszkodo-
wanie za działki wydzielone pod nowe drogi 
albo poszerzenie dróg istniejących) i art. 124–
126 (odszkodowanie za ograniczenie sposobu 
korzystania z nieruchomości, za udostępnienie 
nieruchomości w celu wykonania stosownych 
czynności i za czasowe zajęcie nieruchomości); 
na wniosek podmiotu realizującego cel pub-
liczny lub właściciela wywłaszczonej nierucho-
mości oraz gdy nastąpiło pozbawienie praw do 
nieruchomości bez ustalenia odszkodowania, 
a obowiązujące przepisy przewidują jego usta-
lenie. 

Odszkodowanie za wywłaszczoną własność 
nieruchomości stanowi jedną z form zadość-

uczynienia za szkodę wynikającą z władczej 
i zgodnej z prawem działalności organów 
administracji. Zasadniczym przedmiotem za-
skarżonej decyzji w takiej sprawie nie jest po-
zbawienie prawa własności nieruchomości, ale 
należność pieniężna w przedstawionym wyżej 
rozumieniu przepisów art. 216 i art. 231 P.p.s.a., 
skarżący może bowiem kwestionować tylko 
ustalenie wysokości odszkodowania zawarte 
w decyzji o odszkodowaniu. Decyzja o ustale-
niu wysokości odszkodowania kończy odrębne 
postępowanie w sprawie, choć oczywiście do 
jej wydania konieczne jest uprzednie wydanie 
decyzji, której skutkiem jest wywłaszczenie. 

Uznać zatem należy, że decyzja o ustaleniu 
odszkodowania posiada odrębny byt, jest for-
malnie i materialnie odrębną sprawą od sprawy 
w przedmiocie wywłaszczenia. Decyzja taka 
kreuje jedynie należność pieniężną w postaci 
odszkodowania. Z takiej decyzji można wprost 
wyprowadzić obowiązek uiszczenia określonej 
kwoty pieniężnej. 

Konkludując, skoro przedmiotem sprawy 
jest wyłącznie odszkodowanie, to wpisem od 
skargi należnym w takiej sprawie jest wpis 
stosunkowy określony w art. 231 P.p.s.a. w zw. 
z § 1 rozporządzenia w sprawie wysokości oraz 
szczegółowych zasad pobierania wpisu w po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
zależny od wartości przedmiotu zaskarżenia. 
Odnosi się bowiem tylko do sumy pieniężnej, 
jaką jest kwota odszkodowania, nie zaś także 
do faktu wywłaszczenia nieruchomości.

Wysokość wpisu od takich skarg została 
co do zasady ustalona na poziomie, który nie 
uniemożliwia realizacji prawa do sądu. Usta-
wodawca wziął bowiem pod uwagę specyfikę 
rozpoznawanych spraw przez sądy admini-
stracyjne i wysokość wpisów stosunkowych od 
skarg do nich wnoszonych określił na znacz-
nie niższym poziomie niż opłaty pobierane 
w sprawach o odszkodowanie w postępowa-
niach przed sądem powszechnym.

Odpowiedni system środków zapewniają-
cych korzystanie z prawa do sądu osobom, które 
nie są w stanie, z uwagi na sytuację materialną, 
ponieść tych opłat lub kosztów ustanowienia 
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profesjonalnego pełnomocnika, stanowi wyraz 
gwarancji prawa do sądu. Do środków takich 
należy instytucja prawa pomocy, której ele-
mentami są zwolnienie od kosztów sądowych 
i ustanowienie pełnomocnika zawodowego.

Ze względu na przedstawioną powyżej 
argumentację na pytanie Prezesa Naczelnego 
Sądu Administracyjnego należy udzielić nastę-
pującej odpowiedzi:

„Od skargi na decyzję o ustaleniu odszko-

dowania za wywłaszczenie własności nieru-
chomości wydanej na podstawie art. 129 ust. 5 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze 
zm.) pobiera się wpis stosunkowy, o którym 
mowa w art. 231 P.p.s.a.”.

Z tych powodów Naczelny Sąd Admini-
stracyjny podjął uchwałę o sygn. OPS 1/16 
z 3 października 2016 r., formułując wyżej 
wymienioną zasadę.

charakter decyzji podatkowej  
o odpowiedzialności spadkobiercy

Wnioskiem z 30 listopada 2015 r. Prezes Na-
czelnego Sądu Administracyjnego, działając na 
podstawie art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 
2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyj-
nych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1647 ze zm. – dalej: 
P.u.s.a.) oraz art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 
pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm. – dalej: 
P.p.s.a.), wniósł o podjęcie uchwały wyjaśnia-
jącej:

„Czy do decyzji o odpowiedzialności spad-
kobiercy przewidzianej w art. 100 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatko-
wa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm. – dalej: o.p.) 
stosuje się art. 68 § 1 powołanej ustawy?”

Uzasadniając wniosek, Prezes Naczelnego 
Sądu Administracyjnego podniósł, że interpre-
tując i stosując te przepisy prawne, składy orze-
kające zajmują dwa odmienne stanowiska.

Według pierwszego z nich decyzja wydana 
na podstawie art. 100 § 1 o.p. o odpowiedzial-
ności spadkobiercy jest decyzją konstytutywną 
z art. 21 § 1 pkt 2 o.p., a to oznacza, że odnosi się 
do niej art. 68 § 1 o.p. W uzasadnieniach tego 
poglądu podkreślano, że dla oceny charakteru 
decyzji, o której mowa w art. 100 § 1 o.p., prze-
sądzający jest sposób powstania zobowiązania 
podatkowego. Wskazywano, że organy podat-
kowe, orzekając o zakresie odpowiedzialności 
poszczególnych spadkobierców dopiero po 

przeprowadzeniu postępowania podatko-
wego z uwzględnieniem przepisów Kodeksu 
cywilnego o sposobie przyjęcia spadku lub 
jego odrzuceniu oraz o odpowiedzialności za 
długi spadkowe, stosownie do art. 98 § 1 o.p., 
uwzględniając wysokość zobowiązania podat-
kowego spadkodawcy, ustalają wysokość zobo-
wiązania, za które odpowiadają poszczególni 
spadkobiercy.

Uwzględniając, że spadkobierca może 
spadek odrzucić, przyjąć wprost lub z dobro-
dziejstwem inwentarza, zobowiązanie może 
nie wystąpić albo być w innej wysokości niż 
zobowiązanie spadkodawcy. 

W orzecznictwie prezentowany jest rów-
nocześnie pogląd odmienny. Zgodnie z nim 
decyzja o odpowiedzialności spadkobiercy wy-
dawana na podstawie art. 100 o.p. ma charakter 
deklaratoryjny, co oznacza, że może być wyda-
na do czasu upływu terminu przedawnienia zo-
bowiązania podatkowego, za które odpowiada 
spadkobierca zgodnie z art. 70 § 1 o.p. 

Na deklaratoryjny charakter takiej decy-
zji wskazuje zawarte w art. 98 o.p. odesłanie 
do przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie 
przyjęcia i odrzucenia spadku oraz o odpowie-
dzialności za długi spadkowe. 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 
siedmiu sędziów zważył, co następuje.

Wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego należy uznać za uzasadnio-
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ny. Stosowanie wymienionych we wniosku 
przepisów prawa, a w szczególności art. 100 
i art. 68 § 1 o.p., wywołało bowiem rozbież-
ności w orzecznictwie, przede wszystkim co 
do możliwości stosowania przepisu o prze-
dawnieniu prawa do wydania przez organ 
podatkowy decyzji o wymiarze zobowiąza-
nia podatkowego (art. 68 § 1 o.p.), do decyzji 
o zakresie odpowiedzialności poszczególnych 
spadkobierców (art. 100 § 1 i 2 o.p.), a także do 
decyzji, o których mowa w art. 100 § 2a o.p. 

Rozważania w sprawie należy rozpocząć od 
przedstawienia uwag natury ogólnej, dotyczą-
cych kryteriów i przesłanek podziału decyzji 
na decyzje deklaratoryjne i konstytutywne. 

Podnosi się, że akty konstytutywne to akty, 
„za pomocą których kompetentny organ na 
mocy przyznanej mu ustawowo władzy two-
rzy, zmienia lub uchyla stosunki prawne”. 
Zatem są to akty działające „dopiero od chwili 
swego skutecznego wydania, a więc właśnie 
od chwili ich wydania (ex nunc), co oznacza, 
że działają na przyszłość”. Tworzą one nowe 
obowiązki i przyznają uprawnienia. 

Z kolei akty deklaratoryjne to akty, jak pi-
sze K. Ziemski, „które na mocy orzeczniczego 
subsumowania w wiążący sposób przyporząd-
kowują poszczególne stosunki pod określone 
normy prawne, a zatem takie, które władczo 
stwierdzają stosunki prawne, przy czym sku-
teczność prawna tych aktów jest zasadniczo cof-
nięta do punktu czasowego powstania (względ-
nie: stwierdzenia) istniejącego stosunku praw-
nego, co w konsekwencji pozwala na przyjęcie 
tezy, iż akty te działają ex tunc”. Stwierdzają one 
jedynie istnienie pewnych skutków prawnych 
powstałych z mocy prawa z chwilą zaistnienia 
określonego stanu faktycznego (zdarzenia). 

Kryterium, które się wskazuje jako od-
różniające akt deklaratoryjny od konstytu-
tywnego, jest to, że akty deklaratoryjne mają 
ze swej istoty charakter aktów związanych 
(podmiot uprawniony, kompetentny zostaje 
zobowiązany przez ustawodawcę do wydania 
aktu administracyjnego o z góry określonej 
treści, w przypadku zaistnienia określonego 
zdarzenia czy zaistnienia stanu faktycznego), 

a w przypadku aktów konstytutywnych or-
gan administracji ma w zakresie rozstrzygania 
luz decyzyjny co do określenia konsekwencji 
prawnych ustalonego stanu faktycznego albo 
jest związany ustalonym stanem faktycznym. 

Przenosząc powyższe rozważania na grunt 
przedstawionego pytania, trzeba przytoczyć 
treść art. 100 o.p. 

„Art. 100. § 1. Organy podatkowe właściwe 
ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania 
spadkodawcy orzekają w odrębnych decyzjach 
o zakresie odpowiedzialności poszczególnych 
spadkobierców lub określają wysokość nadpła-
ty albo zwrotu podatku.

§ 2. W decyzji organ podatkowy określa 
wysokość znanych w dniu otwarcia spadku 
zobowiązań spadkodawcy, o których mowa  
w art. 98 § 1 i 2, z zastrzeżeniem § 2a.

§ 2a. Wydając decyzję, organ podatkowy 
określa prawidłową wysokość zobowiązania 
podatkowego, wysokość poniesionej straty 
uprawniającej spadkobierców do skorzysta-
nia, zgodnie z przepisami prawa podatkowe-
go, z ulg podatkowych, wysokość nadpłaty 
lub zwrotu podatku, jeżeli ich wysokość jest 
inna niż wykazana w deklaracji złożonej przez 
spadkodawcę albo spadkodawca deklaracji nie 
złożył.

§ 3. Termin płatności przez spadkobiercę 
zobowiązań, o których mowa w § 2, wynosi 
14 dni od dnia doręczenia decyzji”.

Decyzję konstytutywną (ustalającą) – jak 
wynika z art. 21 § 1 pkt 2 o.p. – można wydać 
tylko w stosunku do podmiotu, na którym ciąży 
obowiązek podatkowy. Obowiązkiem podat-
kowym jest – jak to wynika z art. 4 o.p. – „wyni-
kająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzo-
wana powinność przymusowego świadczenia 
pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarze-
nia określonego w tych ustawach”. Obowiązek 
ten musi więc wynikać z ustaw podatkowych, 
a w świetle art. 3 pkt 1 o.p. ustawa – Ordynacja 
podatkowa ustawą podatkową nie jest. 

W § 2 art. 100 o.p. mówi się o zobowiąza-
niach spadkodawcy, o których mowa w art. 98 
§ 1 i 2 z zastrzeżeniem § 2a, które organ podat-
kowy ma określić w decyzji, i chodzi tu o zo-
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bowiązania znane na dzień otwarcia spadku. 
Zobowiązania te (zob. art. 59 § 1 i 2 o.p.) istnieją 
w dniu otwarcia spadku, a śmierć spadkodaw-
cy ich nie unicestwiła. Przejmą je spadkobiercy 
jako sukcesorzy. Są to zobowiązania (należno-
ści) spadkodawcy, a nie spadkobiercy. 

Można więc powiedzieć, że przedmiotem 
rozstrzygnięcia organu podatkowego w przy-
padkach określonych w art. 100 o.p. będzie 
„zakres odpowiedzialności spadkobiercy”. 
Z zakresem tej odpowiedzialności związana 
jest też sama odpowiedzialność za zobowiąza-
nia spadkodawcy. 

Organ podatkowy, prowadząc postępowa-
nie, o którym mowa w art. 100 § 1 o.p., usta-
la stan faktyczny sprawy, odpowiedzialność 
spadkobierców i jej zakres. Z tego też tytułu 
w oparciu o dane mu znane określa należ-
ności, o których mowa w art. 98 § 1 i 2 o.p. 
(zakres przedmiotowy), i spadkobierców od-
powiedzialnych za te należności (zakres pod-
miotowy). Odpowiedzialność tę przed działem 
spadku określa się jako solidarną, a po dziale 
spadku – jako odnoszącą się do wysokości ich 
udziału w spadku. 

Z art. 1020 k.c., który ma zastosowanie do 
postępowania o zakresie odpowiedzialności 
spadkobierców, wynika, że spadkobierca, który 
spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedzi-
czenia, jakby nie dożył otwarcia spadku. Skutek 
ten następuje ex tunc. Postanowienie o stwier-
dzeniu nabycia spadku przez spadkobiercę jest 
więc postanowieniem deklaratoryjnym. 

Przedmiotem działu spadku mogą być tyl-
ko aktywa, natomiast podział długów nastę-
puje z mocy prawa odpowiednio do udziałów 
w aktywach. W decyzji o odpowiedzialności 
osoby trzeciej organ podatkowy powinien 
(art. 107 § 2 o.p. jako przepis ogólny) wskazać 
nie tylko te należności, za które te osoby trzecie 

odpowiadają, ale przede wszystkim przesądzić 
przesłanki tej odpowiedzialności. 

Przykładowo, członkowie zarządu spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpo-
wiadają dlatego, że zostali do tej grupy zali-
czeni (że nimi są, jak w przypadku spadkobier-
ców), a dlatego, że np. we właściwym czasie 
nie zgłosili wniosku o ogłoszenie upadłości.

Decyzja o zakresie odpowiedzialności spad-
kobiercy jest decyzją deklaratoryjną, albowiem: 
określa ona należności spadkodawcy istnieją-
ce w dniu otwarcia spadku, jest późniejsza niż 
termin otwarcia spadku, określa stan i zakres 
przedmiotowy i podmiotowy odpowiedzial-
ności spadkobierców z mocą wsteczną, a więc 
ex tunc.

Z art. 68 § 1 o.p. wynika, że: „Zobowiązanie 
podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2 
nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobo-
wiązanie została doręczona po upływie 3 lat, 
licząc od końca roku kalendarzowego, w któ-
rym powstał obowiązek podatkowy”. Warto tu 
jeszcze przytoczyć treść art. 99 o.p. (zauważyć 
jednak trzeba, że art. 68 istniejący w treści tego 
przepisu został skreślony od dnia 1 stycznia 
2016 r.), z którego wynika, że: „Bieg terminów 
przewidzianych w art. 68, 70, 71, 77 § 1 oraz 
art. 80 § 1 ulega zawieszeniu od dnia śmierci 
spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się 
postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia 
spadku, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym 
upłynęły dwa lata od śmierci spadkodawcy”. 

W tym stanie sprawy należy wyrazić pogląd, 
że do decyzji o zakresie odpowiedzialności 
spadkobiercy przewidzianej w art. 100 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  
(Dz.U. z 2015 r. poz. 613) nie stosuje się art. 68 § 1 
powołanej ustawy. Pogląd ten wyrażony został 
w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjne-
go o sygn. II FPS 6/15 z 23 maja 2016 r.
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Przegląd Orzecznictwa Sądu naJwyżSzegO 
w SPrawach cywilnych

Prawo cywilne materialne

Zasiedzenie nieruchomości  
oddanej w wieczyste użytkowanie
Uchwałą składu siedmiu sędziów SN 

z 9 grudnia 2016 r., III CZP 57/16, Sąd Naj-
wyższy przesądził, że samoistny posiadacz 
nieruchomości może nabyć jej własność przez 
zasiedzenie także wtedy, gdy została ona od-
dana w wieczyste użytkowanie na rzecz osoby 
trzeciej, a posiadacz samoistny dostatecznie 
zamanifestuje swój status. W takim wypadku 
wieczyste użytkowanie wygasa. Sąd Najwyż-
szy zwrócił uwagę, że wyłączenie zasiedzenia 
mogłoby być dokonane tylko w drodze usta-
wy, a takiego przepisu nie ma. Obciążenie 
nieruchomości użytkowaniem wieczystym 
nie przerywa zatem biegu zasiedzenia (poza 
przypadkami objętymi art. 123 k.c.).

 
Granice czasowe roszczenia 
o wynagrodzenie za korzystanie 
z nieruchomości obciążonej służebnością
Skoro już wspomniano o zasiedzeniu, war-

to dostrzec także trafną uchwałę SN z 30 lis-
topada 2016 r., III CZP 77/16, która stanowi, 
że właścicielowi nieruchomości obciążonej 
wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu 
nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie 
za korzystanie z tej nieruchomości za okres 
poprzedzający zasiedzenie.

Szkody komunikacyjne
W uchwale z 30 listopada 2016 r., III CZP 

74/16, SN kontynuuje słuszną linię orzecz-
niczą, nakazującą rozumieć szeroko szkodę 
komunikacyjną. Uznał mianowicie, że koszt 
poniesiony na najem samochodu zastępcze-
go stanowi element tej szkody, wobec czego 
– w tej konkretnej sprawie – ubezpieczycielowi 
poszkodowanego, który pokrył koszty najmu 
w ramach umowy ubezpieczenia assistance, 
przysługuje na podstawie art. 828 § 1 k.c. rosz-
czenie regresowe wobec zakładu ubezpiecze-
niowego sprawcy szkody. 

Z kolei zgodnie z wyrokiem SN z 29 wrześ-
nia 2016 r., V CSK 717/15, do egzoneracji samo-
istnego posiadacza mechanicznego środka ko-
munikacji poruszanego za pomocą sił przyrody 
odpowiadającego zasadzie ryzyka na podsta-
wie art. 436 § 1 w zw. z art. 435 k.c. za szkodę 
na osobie lub mieniu nie wystarczy ustalenie 
obiektywnej nieprawidłowości postępowania 
poszkodowanego, nawet wtedy, gdy stanowiło 
ono wyłączną przyczynę szkody w rozumieniu 
związku adekwatnego. W sprawie tej kierow-
ca samochodu ciężarowego, cofając w bramie, 
nie dostrzegł 6-letniego brata, który wbiegł 
między osie pojazdu. Dziecko zostało potrą-
cone ze skutkiem śmiertelnym. Sąd ustalił, że 
kierujący w żaden sposób nie mógł uniknąć 
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wypadku. Przyczyną szkody było zatem nie-
zawinione zachowanie poszkodowanego (ze 
względu na cechy osobiste, tu: wiek). Dlatego 
nie została wyłączona odpowiedzialność po-
siadacza środka komunikacyjnego porusza-
nego siłami przyrody. Natomiast sytuacja taka 
może być jedynie podstawą do rozważenia 
przyczynienia się poszkodowanego, a zatem 
– zmniejszenia wysokości odpowiedzialności 
ubezpieczyciela. 

Nadrzędność zasady dobra dziecka
Sprawa dotyczyła umieszczenia dziecka 

w niespokrewnionej rodzinie zastępczej, 
w której było ono od dłuższego czasu wycho-
wywane jak dziecko naturalne. Sąd pierwszej 
instancji oddalił jednak wniosek przybranego 
ojca, gdyż stwierdził, że kandydat nie spełnia 
przesłanek z art. 42 ustawy o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej. Sąd okręgowy 
nabrał wątpliwości, czy w takiej sytuacji nie 
powinna mieć mimo wszystko pierwszeństwa 
zasada dobra dziecka z Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego. Sąd Najwyższy – co nieczęsto 
się zdarza – przejął sprawę do rozpoznania 
i postanowieniem z 24 listopada 2016 r., III CZP 
68/16, zmienił zaskarżone postanowienie 
w części oddalającej wniosek. SN podkreślił, że 
dobro dziecka jest głównym celem przepisów, 
czy to k.r.o., czy to ustawy o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej, czy wreszcie 
Konwencji o prawach dziecka. Nie ma w tym 
względzie między nimi kolizji ani konkurencji. 
Orzeczenie to jest bardzo ważne, gdyż wska-
zuje sądom opiekuńczym wagę wrażliwości na 
indywidualną sytuację emocjonalną dziecka, 

nawet kosztem odstępstwa od ustawowych 
wymogów stawianych rodzinom zastępczym.

Dobra osobiste – ingerencja sądu  
w treść oświadczenia z art. 24 § 1 k.c.
Obecnie można już mówić o utrwalonej linii 

orzeczniczej w odniesieniu do prawa ingerowa-
nia przez sąd w treść oświadczenia o przepro-
sinach za naruszenie dóbr osobistych, którego 
domaga się powód. Celem tego oświadczenia 
jest naprawienie, na ile to możliwe, krzywdy 
wyrządzonej osobie, której dobra osobiste zo-
stały naruszone, i danie jej satysfakcji. Sąd nie 
jest związany treścią oświadczenia sformuło-
waną przez powoda, lecz może – stosownie do 
okoliczności – zharmonizować je z żądaniem 
pozwu. Wyrok SN z 11 sierpnia 2016 r., I CSK 
543/15, podziela ten pogląd. Warto dodać, że 
ingerencja sądu może dotyczyć zarówno sa-
mej treści przeprosin, jak i liczby lub miejsca 
ich publikacji, co wynika z wcześniejszego 
orzecznictwa SN. W jednym z wcześniejszych 
orzeczeń treść oświadczenia zawarta w pozwie 
nazwana została nawet „postulowaną treścią” 
(wyrok SN z 22 grudnia 1997 r., II CKN 546/97, 
OSNC 1998, nr 7–8, poz. 119).

Trzeba też podkreślić, że omawiana linia 
orzecznicza jest spójna z orzecznictwem SN 
na tle art. 321 k.p.c., które przestrzega przed 
formalistycznym odczytywaniem tego przepi-
su. Sąd Najwyższy orzekał bowiem, że sądowa 
korekta brzmienia żądania pozwu nie tylko nie 
narusza art. 321 k.p.c., ale dbanie o precyzyjne 
określenie żądania jest wręcz obowiązkiem 
sądu (por. np. wyroki z 23 maja 2013 r., I CSK 
555/12 i z 28 czerwca 2007 r., IV CSK 115/07).

Prawo cywilne procesowe

Wznowienie postępowania
W postanowieniu z 4 listopada 2016 r., I CZ 

73/16, SN wskazał, że opierając podstawę skar-
gi o wznowienie postępowania na przesłance 
podrobienia dokumentu z art. 403 § 1 k.p.c., nie 
trzeba wykazywać, że czyn ten został ustalony 

w prawomocnym wyroku skazującym za prze-
stępstwo z art. 270 § 1 k.k., taką bowiem sytua-
cję obejmuje art. 404 k.p.c., a w odniesieniu do 
innych przestępstw – art. 403 § 2 k.p.c. Rozróż-
nienie to ma istotne konsekwencje procesowe, 
w razie bowiem oparcia skargi o wznowienie 
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na podstawie podrobienia (przerobienia) do-
kumentu ustawowy trzymiesięczny termin do 
wniesienia skargi biegnie od dnia dowiedzenia 
się o podrobieniu dokumentów, a nie od daty 
wyroku karnego. Jest to praktyczna wskazów-
ka, bo choć dowodzenie podrobienia doku-
mentu w postępowaniu o wznowienie jest 
trudniejsze niż w postępowaniu karnym, to 
jednak czekanie na prawomocne zakończenie 
sprawy karnej może spowodować przekro-
czenie prekluzyjnego terminu pięcioletniego 
z art. 408 k.p.c.

Z kolei w postanowieniu z 4 listopada 2016 r., 
I CZ 68/16, SN wyjaśnił wzajemny stosunek 
w postępowaniu wznowieniowym terminów 
pięcioletniego (art. 408 k.p.c.) i trzymiesięczne-
go (art. 407 § 1 k.p.c.). Otóż pięcioletni termin 
rozpoczyna bieg od dnia uprawomocnienia 
się orzeczenia i biegnie niezależnie od termi-
nu trzymiesięcznego określonego w art. 407 § 1 
k.p.c. Po upływie terminu pięcioletniego skar-
ga o wznowienie jest niedopuszczalna, choć-
by jeszcze nie upłynął lub nawet nie rozpoczął 
biegu termin trzymiesięczny. Jeżeli natomiast 
termin pięcioletni upłynął w czasie biegu ter-
minu trzymiesięcznego, termin trzymiesięczny 
ulega skróceniu, nie może bowiem wykraczać 
poza okres pięcioletni liczony od uprawomoc-
nienia się orzeczenia.

Wartość przedmiotu zaskarżenia 
w sprawach działowych
Oznaczenie wartości przedmiotu zaskar-

żenia niekiedy budzi wątpliwości w praktyce. 
W odniesieniu do postępowania działowego 
Sąd Najwyższy przypomina w postanowieniu 
z 15 listopada 2016 r., III CZ 45/16, że w spra-
wach działowych (do których zaliczają się 
sprawy o podział majątku wspólnego) wartość 
przedmiotu zaskarżenia z reguły wyznaczają 
interesy poszczególnych uczestników ograni-
czające się do wysokości udziałów w majątku 
podlegającym podziałowi. Inaczej mówiąc, 
wartość przedmiotu zaskarżenia wyznacza 
zakres zarzutów ograniczający interes mająt-
kowy skarżącego do wartości składników ma-
jątku lub wierzytelności nieuwzględnionych 

w postanowieniu działowym. Bezskuteczne 
będzie więc wskazywanie wartości całego 
majątku podlegającego podziałowi po to, aby 
przekroczyć próg zaskarżalności orzeczeń 
skargą kasacyjną.

Koszty sądowe
Na aprobatę zasługuje życzliwe stronom 

stanowisko Sądu Najwyższego w ostatnio 
wydanych postanowieniach odnośnie do 
zwolnienia od kosztów sądowych.

W postanowieniu z 10 listopada 2016 r., 
IV CZ 45/16, SN sprzeciwił się pewnej non-
szalancji sądu w ocenie wniosku o zwolnienie 
od opłaty od skargi kasacyjnej w sytuacji, 
gdy strona składała już podobne wnioski na 
wcześniejszych etapach postępowania (pozew, 
apelacja). Jeżeli bowiem sąd zwalnia stronę od 
kolejnego pisma w mniejszym zakresie niż od 
wcześniejszych pism, to obowiązkiem sądu jest 
wykazanie, że wnioskodawca może ponieść 
wyższe koszty. Słusznie też SN w uzasadnieniu 
podkreślił, że bez znaczenia jest to, na jakim 
etapie postępowania znajduje się sprawa, po-
dobnie jak rodzaj i charakter składanego przez 
stronę środka zaskarżenia.

Z kolei w postanowieniu z 5 października 
2016 r., III CZ 35/16, SN oceniał sytuację, gdy 
wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych 
obojga małżonków został podpisany tylko 
przez jedno z nich. Sąd Najwyższy przesądził, 
że złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów 
sądowych obojga małżonków i dołączenie 
oświadczenia, o którym mowa w art. 102 ust. 2 
u.k.s.c., podpisanego jednakże tylko przez jed-
nego z małżonków, nie stanowi niedołączenia 
oświadczenia, o którym mowa w art. 102 ust. 4 
u.k.s.c., tylko sytuację nakazującą wezwać 
współmałżonka do uzupełnienia braku formal-
nego przez podpisanie złożonego oświadcze-
nia, zgodnie z art. 130 § 1 k.p.c. (art. 102 ust. 2 
zdanie drugie u.k.s.c.).

„Przerejestrowanie” z urzędu spółki 
w upadłości z RHB do KRS
Uchwała SN z 21 grudnia 2016 r., III CZP 

83/16, dotyczy może niezbyt częstego w prak-
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tyce, ale niezmiernie interesującego zagadnie-
nia wykonania obowiązku „przerejestrowa-
nia” spółki z dawnego rejestru handlowego 
do KRS w sytuacji, gdy spółka ta znajduje się 
w upadłości. Zgodnie bowiem z przepisami 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze 
Sądowym (Dz.U. nr 121, poz. 770 z późn. zm.) 
legitymacja czynna procesowa do wszczęcia 
postępowania zmierzającego do dokonania 
tego „przerejestrowania” przysługuje organom 
spółki, a nie syndykowi masy upadłości. Do-

prowadziło to do sytuacji patowej, w której sąd 
występujący z pytaniem prawnym rozważał 
nawet konsekwencję w postaci zakończenia 
postępowania upadłościowego przed stwier-
dzeniem jego ukończenia przez sąd prowa-
dzący postępowanie upadłościowe. Sąd Naj-
wyższy rozwiązał ten węzeł gordyjski, stwier-
dzając, że w takim wypadku spółka akcyjna 
w upadłości wpisana do rejestru handlowego 
podlega z urzędu „przerejestrowaniu” do Kra-
jowego Rejestru Sądowego. Sprawa jest przy-
kładem niedoskonałości naszej legislacji. 
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Przegląd Orzecznictwa  
tryBunału kOnStytucyJnegO  

w okresie październik–grudzień 2016 r.

1. Po okresie, w którym wydawano mniej 
wyroków, pod koniec 2016 r. Trybunał Konsty-
tucyjny orzekał aktywnie. Kilka rozstrzygnięć 
z pewnością będzie miało istotny wpływ na 
praktykę stosowania prawa.

Dwukrotnie – w dniu 11 października 
2016 r. oraz w dniu 1 grudnia 2016 r. – Trybunał 
Konstytucyjny orzekał o zakresie zastosowania 
konstytucyjnej zasady ne bis in idem. W obu tych 
wyrokach przyjął, że regulacje dopuszczające 
kumulowanie sankcji odpowiadają wymaga-
niom art. 2 Konstytucji, art. 4 ust. 1 Protokołu 
nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności i art. 14 ust. 7 Mię-
dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich 
i Politycznych1. 

W pierwszej ze spraw (K 24/15) rozpozna-
wano konstytucyjność nakładania w ramach 
dwóch różnych postępowań (karnego i admini-
stracyjnego) za ten sam czyn (tj. za przekroczenie 
prędkości dopuszczalnej o więcej niż 50 km/h na 
obszarze zabudowanym) dwóch różnych sank-
cji – czasowego zatrzymania prawa jazdy oraz 
grzywny2. TK stwierdził, że ne bis in idem oznacza 

zakaz podwójnego (wielokrotnego) karania tej 
samej osoby fizycznej za popełnienie tego sa-
mego czynu zabronionego. Zakaz ten nie został 
expressis verbis wyrażony w ustawie zasadniczej, 
jednak Trybunał przyjmuje w swoim orzecz-
nictwie, że wynika jednoznacznie z jej art. 2, 
obejmując nie tylko przypadki zbiegu odpo-
wiedzialności za czyny sankcjonowane z mocy 
prawa karnego, ale też przypadki zbiegu odpo-
wiedzialności za czyny sankcjonowane z mocy 
prawa karnego i innych przepisów prawa pub-
licznego, w szczególności prawa administracyj-
nego, jeśli przewidują one środki o charakterze 
represyjnym3. To TK rozstrzygał a casu ad casum, 
czy dany instrument prawny ma charakter re-
presyjny, jak również to, czy stanowi w istocie 
sankcję karną. Uznawał, że naruszeniem kon-
stytucyjnego zakazu jest łączenie przez ustawo-
dawcę sankcji karnej z sankcją administracyjną, 
której represyjność jest na tyle duża, że pozwala 
uznać ją za w istocie sankcję karną.

W sprawie K 24/15 stwierdził, że zatrzyma-
nie prawa jazdy w przypadku, gdy kierujący 
pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość 

1 Na ten temat opublikowany został już przegląd orzecznictwa TK – Konstytucyjna zasada ne bis in idem jako element 
zasady państwa prawnego. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Palestra” 2011, nr 3–4, s. 183–187.

2 Wyrok TK z 11 października 2016 r., K 24/15.
3 Por. m.in. wyroki TK z: 8 października 2002 r. w sprawie K 36/00; 29 kwietnia 1998 r. w sprawie K 17/97; 3 listopada 

2004 r. w sprawie K 18/03.
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o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowa-
nym, nie jest w istocie sankcją karną. 

Przypomniał, że sankcja karna pełni dwie 
podstawowe funkcje, a mianowicie funkcję 
sprawiedliwościową (karzącą, retrybutywną) 
oraz funkcję zapobiegawczą (prewencyjną za-
równo w wymiarze prewencji indywidualnej, 
jak i generalnej). Jej celem jest ukaranie spraw-
cy, zapobieżenie ponownemu przekroczeniu 
prędkości w przyszłości oraz wywarcie efektu 
odstraszającego. Natomiast sankcjom admini-
stracyjnym przypisuje się przede wszystkim 
funkcję prewencyjną, a także restytucyjną, 
chociaż nie neguje się też możliwości spełniania 
przez nie funkcji represyjnej, która jednak nie 
może dominować nad pozostałymi funkcjami 
W ocenie TK zatrzymanie prawa jazdy realizuje 
przede wszystkim funkcję prewencyjną, obliga-
toryjność i natychmiastowość jej zastosowania 
ma bowiem działać odstraszająco na kierowców, 
zniechęcając ich do nadmiernego przekraczania 
dozwolonej prędkości. Ponadto o karnym cha-
rakterze sankcji zatrzymania prawa jazdy nie 
świadczy jej dolegliwość. Przykładowo wska-
zano, że jest mniej dolegliwa niż środek karny 
w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, orze-
kanego na okres od 6 miesięcy do 3 lat. 

Skoro zatem zatrzymanie prawa jazdy 
nie jest w istocie sankcją karną, lecz sankcją 
administracyjną, to bezzasadny jest zarzut 
dwukrotnego prowadzenia postępowania 
zmierzającego do zastosowania sankcji karnej. 
Ustawodawca ma swobodę w zakresie wyboru 
sankcji za naruszenie prawa, choć wybór ten 
musi mieścić się w ramach standardów demo-
kratycznego państwa prawa, które nie zostały 
naruszone zakwestionowaną regulacją. 

2. Drugi ze wspomnianych wyroków, 
z 1 grudnia 2016 r., dotyczył konstytucyjności 
art. 10 § 1 Kodeksu wykroczeń4, statuujące-
go normę pozwalającą na ukaranie tej samej 

osoby zarówno za przestępstwo, jak i za wy-
kroczenie w sytuacji idealnego zbiegu prze-
stępstwa i wykroczenia, tj. gdy ten sam czyn 
wyczerpuje znamiona zarówno przestępstwa, 
jak i wykroczenia. 

Analizując konstytucyjność art. 10 § 1 k.w., 
TK przypomniał, że:
– konsekwencje art. 10 § 1 k.w. są tylko do 

pewnego stopnia łagodzone: 1) jeżeli za 
przestępstwo i za wykroczenie sąd orzekł 
karę lub środek karny tego samego rodzaju, 
wykonuje się tylko surowszą karę lub śro-
dek karny, a w razie uprzedniego wykona-
nia łagodniejszej kary lub środka karnego 
zalicza się je na poczet kar lub środków kar-
nych surowszych, 2) karę aresztu orzeczoną 
za wykroczenie uważa się za karę tego sa-
mego rodzaju co kara pozbawienia wolności 
orzeczona za przestępstwo;

– łagodzenie konsekwencji art. 10 § 1 k.w. nie 
jest całkowite, ponieważ zgodnie z art. 10 § 4 
k.w. zaliczeniu nie podlegają w określonych 
przypadkach dwa środki karne: nawiązka 
oraz obowiązek naprawienia szkody.
Trybunał przytoczył również bogate orzeczni-

ctwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
rozstrzygającego o naruszeniach zasady ne bis 
in idem wyrażonej w art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 
do Konwencji. W wyroku z 10 lutego 2009 r. 
w sprawie 14939/03, Zolotukhin p. Rosji5, Wielka 
Izba ETPCz podsumowała ten dorobek orzecz-
niczy i stwierdziła, że do naruszenia dochodzi 
w sytuacji oskarżenia albo sądzenia za przestęp-
stwo, prawomocnie już osądzone, o ile związane 
jest ono z identycznymi albo istotnie takimi sa-
mymi faktami. Należy zatem skoncentrować się 
na faktach, które stanowią zespół konkretnych 
okoliczności faktycznych dotyczących tego same-
go oskarżonego i które są nierozerwalnie ze sobą 
powiązane w czasie oraz przestrzeni, a także 
których istnienie należy wykazać, aby zapewnić 
skazanie lub wszczęcie postępowania6.

4 Wyrok TK z 1 grudnia 2016 r., K 45/14.
5 Por. omówienie tego wyroku w artykule M. Jackowski, Zasada ne bis in idem w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka, „Państwo i Prawo” 2012, z. 9, s. 18–30.
6 Por. wyroki ETPCz z: 18 października 2011 r. w sprawie 53785/09, Tomasović p. Chorwacji, pkt 19–23; 11 grud-

nia 2012 r. w sprawie 3653/05, 14729/05, 20908/05, 26242/05, 36083/05 i 16519/06, Asadbeyli i inni p. Azerbejdżanowi,  
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Trybunał Konstytucyjny doszedł do wnio-
sku, że cechą konstrukcji idealnego zbiegu 
przestępstwa i wykroczenia jest to, że dany 
czyn kryminalny dzieli się na przestępstwo 
i wykroczenie. Zasada ne bis in idem zakazu-
je prowadzenia sprawy i karania tej samej 
osoby dwa razy za to samo. Tego zakazu nie 
narusza wniesienie osobnego aktu oskarżenia 
o przestępstwo i wniosku o ukaranie za wy-
kroczenie, sądzenie oraz karanie za różne frag-
menty czynu sprzecznego z prawem karnym, 
jak ma to miejsce w sytuacji idealnego zbiegu 
przestępstwa i wykroczenia. Analiza judyka-
tów SN dowodzi natomiast w jego ocenie, że 
sąd ten interpretuje art. 10 § 1 k.w. w zgodzie 
z zasadą ne bis in idem, a więc w taki sposób, by 
nie dochodziło do podwójnego karania tego 
samego sprawcy za to samo7. Z tego względu 
TK przyjął, że wnioskodawca nie wykazał, aby 
naruszono ustawę zasadniczą i umowy mię-
dzynarodowe, a norma ustawowa może być 
i jest w praktyce wykładana zgodnie z tymi 
wzorcami.

3. Interesujące i istotne dla praktyki stoso-
wania prawa jest orzeczenie wydane w spra-
wie K 11/158. Trybunał Konstytucyjny badał 
przepisy ustawy o czasie pracy kierowców 
oraz związane z nimi przepisy Kodeksu pracy 
i rozporządzenia wykonawczego w sprawie 
należności przysługujących kierowcy z tytułu 
podróży służbowej w transporcie międzyna-
rodowym. 

Problem ten był szczególnie istotny dla 
praktyki stosowania prawa. Budził kontro-
wersje już od wielu lat. Na tle art. 775 § 1 k.p. 
pojawiały się w judykaturze wątpliwości, czy 

pracownicy mobilni, dla których stałe pokony-
wanie przestrzeni jest rodzajem wykonywa-
nej pracy, znajdują się w podróży służbowej. 
Rozbieżności miała wyeliminować uchwała 
z 2008 r., w której Sąd Najwyższy w powięk-
szonym składzie uznał, że kierowca transpor-
tu międzynarodowego odbywający podróże 
w ramach wykonywania umówionej pracy i na 
określonym w umowie obszarze jako miejsce 
świadczenia pracy nie jest w podróży służbo-
wej9. SN stwierdził, że pracownicy mobilni są 
grupą osób pracujących w warunkach stałego 
przemieszczania się (podróży). Podróż nie 
stanowi u nich zjawiska wyjątkowego, lecz 
jest normalnym wykonywaniem obowiązków 
pracowniczych. 

W związku z wydaną przez SN uchwałą 
ustawodawca zdecydował się na nowelizację 
ustawy o czasie pracy kierowców, dodając 
przepis, który zawierał definicję podróży służ-
bowej kierowców. Jest nią każde zadanie służ-
bowe polegające na wykonywaniu przewozu 
drogowego poza siedzibę pracodawcy lub wy-
jazd poza siedzibę w celu wykonania przewo-
zu drogowego. Ponadto dodano art. 21a, który 
stwierdzał, że kierowcy w podróży służbowej 
przysługują należności na pokrycie kosztów 
związanych z wykonywaniem tego zadania 
służbowego, ustalane na zasadach określo-
nych w przepisach art. 775 § 3–5 k.p. Noweli-
zacja ta de facto zlikwidowała skutki uchwały 
SN z 2008 r. w odniesieniu do kierowców. 

Zmiany legislacyjne nie uporządkowały sy-
tuacji, jak zamierzał prawodawca, lecz dopro-
wadziły do licznych rozbieżności w interpre-
tacji art. 775 k.p. Dotyczyły one między innymi 
wysokości i opodatkowania diet, kwestii, czy 

pkt 150–154; 12 grudnia 2013 r. w sprawie 20383/04, Khmel p. Rosji, pkt 58–62; 14 stycznia 2014 r. w sprawie 32042/11, 
Muslija p. Bośni i Hercegowinie, pkt 25–30; 20 maja 2014 r. w sprawie 37394/11, Glantz p. Finlandii, pkt 48–50; 10 lutego 
2015 r. w sprawie Kiiveri p. Finlandii, skarga nr 53753/12, pkt 34; 16 czerwca 2016 r. w sprawie 44396/05, Igor Tarasov p. 
Ukrainie, pkt 26.

7 Por. wyroki SN z: 21 października 2010 r. w sprawie V KK 291/10; 17 października 2013 r. w sprawie IV KK 147/13; 
18 listopada 2015 r. w sprawie V KK 189/15; 21 stycznia 2016 r. w sprawie II KK 370/15; oraz postanowienia z: 12 paź-
dziernika 2011 r. w sprawie III KK 145/11; 27 marca 2014 r., w sprawie I KZP 1/14 i 15 września 2016 r. w sprawie II KK 
129/16.

8 Wyrok TK z 24 listopada 2016 r., K 11/15.
9 Uchwała 7 sędziów SN z 19 listopada 2008 r., II PZP 11/08.
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zapewnienie kierowcy odpowiedniego miejsca 
do spania w kabinie pojazdu może być uzna-
ne za zapewnienie „bezpłatnego noclegu”, 
oraz charakteru prawnego ryczałtu za koszty 
noclegu. 

Usunięcie powyższych rozbieżności miała 
na celu uchwała 7 sędziów SN z 2014 r.10 Przy-
jęto w niej, że zapewnienie pracownikowi 
– kierowcy samochodu ciężarowego odpo-
wiedniego miejsca do spania w kabinie tego 
pojazdu podczas wykonywania przewozów 
w transporcie międzynarodowym nie stanowi 
zapewnienia bezpłatnego noclegu w rozumie-
niu przepisów rozporządzenia wykonawczego 
do k.p., co powoduje, że pracownikowi przy-
sługuje zwrot kosztów noclegu. Uchwała ta zo-
stała zaakceptowana w kolejnych judykatach 
SN11. Skutkiem ustalenia tej linii orzeczniczej 
było wszczęcie wielu tysięcy postępowań sądo-
wych o zwrot kosztów ryczałtów za noclegi12.

W omawianym wyroku w sprawie K 11/15 
Trybunał Konstytucyjny uwzględnił wniosek 
Związku Pracodawców „Transport i Logistyka 
Polska”, uznając, że art. 21a ustawy o czasie 
pracy kierowców rozpatrywany z punktu wi-
dzenia zwrotu kosztów podczas zagranicznej 
podróży służbowej narusza zasadę demokra-

10 Uchwała 7 sędziów SN z 12 czerwca 2014 r., II PZP 1/14.
11 Tak wyroki SN z: 4 września 2014 r. w sprawie I PK 7/14; 3 marca 2016 r. w sprawie II PK 3/15 oraz uchwała SN  

z 7 października 2014 r. w sprawie I PZP 3/14.
12 Według szacunków związków pracodawców transportu i logistyki tych spraw było ponad 50 tysięcy (szacun-

ki przytoczone za wnioskodawcą przez TK – sprawy o wartości 2,5 mld zł, a przeciętna wartość jednej sprawy to  
50 tys. zł). Por. także odpowiedź wiceministra sprawiedliwości Jerzego Kozdronia na interpelację nr 33100 w sprawie 
udzielenia wyjaśnień dotyczących skali roszczeń kierowców o ryczałty za nocleg w związku z postępowaniem przed 
Trybunałem Konstytucyjnym sygn. K 11/15 i załączone do niej wyliczenia spraw: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/
InterpelacjaTresc.xsp?key=0B9CDBD7 (dostęp 16.01.2017).

tycznego państwa prawnego, na którą składa-
ją się zasada określoności prawa oraz zasada 
zaufania jednostki do państwa i stanowionego 
przez nie prawa. W ocenie TK niekonstytucyjna 
jest regulacja, która w celu wydobycia z prze-
pisów określonej reguły zachowania adresa-
tów wymaga ustalania kilkukrotnie zakresów 
odesłania o charakterze kaskadowym. W tym 
wypadku art. 21a u.c.p.k. odsyłał do art. 775 
§ 5 k.p., który pośrednio odsyłał do art. 775 § 2 
k.p., który nie zawierał odszukiwanej normy 
prawnej, ale odsyłał do aktu prawnego o cha-
rakterze podustawowym, tj. rozporządzenia, 
określającego sposób zachowania adresatów. 

TK zakwestionował nadto regulację ryczał-
tów za noclegi ze względu na to, że ustawo-
dawca nie zawarł w odniesieniu do kierowców 
międzynarodowych adekwatnej do specyfiki 
wykonywanej przez nich pracy regulacji, 
a także nie przewidział związanych z tą regu-
lacją skutków w sferze prawnej, ekonomicznej 
oraz gospodarczej. Regulacja ta wkraczała zbyt 
mocno w autonomiczność stosunku pracy, 
której swoboda kształtowania powinna przy-
sługiwać pracownikowi i pracodawcy. Z tych 
względów norma ustawowa została uznana za 
niezgodną z art. 2 Konstytucji.
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(wrzesień–grudzień 2016 r.) 

zakaz tOrtur (art. 3) 

Wyjątkowo mała powierzchnia w celach 
więziennych ma duże znaczenie dla ustalenia, 
czy zarzucone warunki pozbawienia wolności 
były „poniżające” w rozumieniu art. 3. 

Wyrok Muršić v. Chorwacja, 20.10.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 7334/13, § 104. 

Wymóg 3 metrów kwadratowych po-
wierzchni podłogi na każdego więźnia w po-
mieszczeniach wieloosobowych powinien być 
zachowany jako istotny standard minimalny 
oceny na podstawie art. 3 Konwencji.

Wyrok Muršić v. Chorwacja, 20.10.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 7334/13, § 110. 

Nie ma różnicy, jeśli chodzi o minimalny 
standard 3 metrów kwadratowych powierzch-
ni podłogi na osobę w celach wieloosobowych 
w przypadku więźniów skazanych oraz osób 
tymczasowo aresztowanych. 

Wyrok Muršić v. Chorwacja, 20.10.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 7334/13, § 115. 

Ocena, czy doszło do naruszenia art. 3, nie 
może ograniczać się do numerycznego oblicze-
nia metrów kwadratowych powierzchni przy-
znanej więźniowi. Podejście takie pomijałoby 
fakt, że w kategoriach praktycznych jedynie 

całość konkretnych warunków pozbawienia 
wolności daje prawdziwy obraz miejsca prze-
trzymywania więźniów. 

Wyrok Muršić v. Chorwacja, 20.10.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 7334/13, § 123. 

Jeśli dostępna powierzchnia osobista dla po-
jedynczego więźnia była mniejsza niż 3 metry 
kwadratowe w pomieszczeniu wieloosobo-
wym, rodzi się silne domniemanie naruszenia 
art. 3 Konwencji. 

Wyrok Muršić v. Chorwacja, 20.10.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 7334/13, § 124. 

Kryterium „silnego domniemania” jest 
istotne, ale nie może oznaczać bezwzględne-
go domniemania naruszenia art. 3. W danych 
okolicznościach mogą je obalić połączone efek-
ty pozbawienia wolności. Trudno oczywiście 
byłoby je obalić w razie oczywistego lub prze-
dłużającego się stanu, w którym powierzchnia 
osobista przypadająca na więźnia pozostawa-
łaby poniżej 3 metrów kwadratowych. 

Wyrok Muršić v. Chorwacja, 20.10.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 7334/13, § 125. 

Silne domniemanie naruszenia art. 3 zwy-
kle można obalić w razie istnienia łącznie na-
stępujących czynników: (1) redukcje wyma-
ganej minimalnej powierzchni osobistej 3 me-
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trów kwadratowych były krótkie, okazjonalne 
i niewielkie; (2) towarzyszyła im wystarczająca 
swoboda poruszania się poza celą oraz odpo-
wiednia aktywność poza nią; (3) skarżący prze-
bywał w miejscu pozbawienia wolności ogól-
nie uznanym za odpowiednie, a nie istniały 
inne, zaostrzające sytuację, aspekty warunków 
pozbawienia wolności.

Wyrok Muršić v. Chorwacja, 20.10.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 7334/13, § 138. 

Pojęcie „inne bardzo wyjątkowe przypad-
ki”, w których wydalenie osoby poważnie cho-
rej może rodzić problem na tle art. 3, powinno 
być rozumiane jako odwołujące się do sytuacji, 
w których zostały wykazane istotne powody 
do uznania, że osoba ta – chociaż nie była na-
rażona na bliską śmierć – rzeczywiście ryzyku-
je – z braku odpowiedniego leczenia w kraju 
przyjmującym lub dostępu do niego – że jej 
stan zdrowia poważnie, szybko i nieodwracal-
nie pogorszy się, powodując znaczne cierpienie 
lub istotne skrócenie przewidywanej długości 
życia. W związku z kwestią, czy warunki te 
zostały w danej sprawie spełnione, Trybunał 
zauważył, że w sprawach wiążących się z wy-
daleniem cudzoziemców nie bada samodziel-
nie stosowania ochrony międzynarodowej ani 
nie weryfikuje sposobu kontroli przez państwa 
wjazdu, pobytu lub wydalenia cudzoziemców. 
Główne zadanie wprowadzenia w życie zagwa-
rantowanych praw i wolności należy do władz 
krajowych i od nich wymaga się oceny obaw 
skarżących i ryzyka dla nich z punktu widzenia 
art. 3 w razie wydalenia do kraju przyjmujące-
go. W sprawach tego rodzaju obowiązek władz 
na podstawie art. 3 ochrony integralności osób 
wchodzących w grę może być spełniony głów-
nie w drodze odpowiednich procedur. Skarżący 
muszą w nich przedstawić dowody wskazujące 
na poważne podstawy do uznania, że zastoso-
wanie zarzuconych środków naraziłoby ich na 
rzeczywiste ryzyko traktowania sprzecznego 
z art. 3. Równocześnie pewien stopień speku-
lacji jest nieodłączny od prewencyjnego celu 
art. 3. Od osób wchodzących w grę nie moż-
na wymagać wyraźnego dowodu na poparcie 

twierdzenia, że byłyby narażone na zakazane 
traktowanie. W razie przedstawienia dowodów 
do władz państwa wysyłającego należy rozwia-
nie w postępowaniu krajowym wszelkich wąt-
pliwości. Zarzucone ryzyko musi być poddane 
ścisłej kontroli, w trakcie której władze państwa 
wysyłającego muszą rozważyć możliwe konse-
kwencje wydalenia w państwie przyjmującym, 
w świetle panującej w nim sytuacji i osobistych 
okoliczności danej osoby. Ocena ryzyka musi 
uwzględniać źródła ogólne, takie jak raporty 
Światowej Organizacji Zdrowia lub podobne 
raporty cieszących się odpowiednią reputacją 
organizacji pozarządowych oraz zaświadczenia 
lekarskie dotyczące osoby wchodzącej w grę. 

Wyrok Paposhvili v. Belgia, 13.12.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 41738/10, § 183–187. 

Wpływ wydalenia na daną osobę należy 
oceniać przez porównanie jej stanu zdrowia 
przed wydaleniem i stopnia, w jakim mógłby 
on ulec pogorszeniu po przekazaniu jej do 
państwa przyjmującego. Władze państwa wy-
syłającego muszą w każdym przypadku oce-
nić, czy opieka ogólnie dostępna w państwie 
przyjmującym jest w praktyce wystarczająca 
i odpowiednia ze względu na potrzeby zwią-
zane z leczeniem choroby skarżącego, aby za-
pobiec narażeniu go na traktowanie sprzeczne 
z art. 3. Nie chodzi o poziom opieki w państwie 
wysyłającym ani upewnienie się, czy opieka 
w państwie przyjmującym byłaby ekwiwa-
lentna lub gorsza niż w systemie ochrony 
zdrowia w państwie wysyłającym. Nie można 
również wywodzić z art. 3 prawa do leczenia 
w państwie przyjmującym, które nie jest do-
stępne reszcie ludności. Władze muszą także 
rozważyć stopień rzeczywistego dostępu danej 
osoby do opieki i instytucji ochrony zdrowia 
w państwie przyjmującym. 

Wyrok Paposhvili v. Belgia, 13.12.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 41738/10, § 188–190. 

Jeśli po zbadaniu istotnych informacji okaże 
się, że nadal istnieją poważne wątpliwości co do 
wpływu wydalenia na daną osobę – z powodu 
sytuacji ogólnej w państwie przyjmującym lub 
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okoliczności osobistych – państwo odsyłające 
musi uzyskać indywidualne i wystarczające za-
pewnienia od państwa przyjmującego – jako 
warunek wstępny wydalenia – odpowiednie-
go i dostępnego leczenia osób wchodzących 
w grę, aby nie znalazły się z tego powodu 
w sytuacji sprzecznej z art. 3. 

Wyrok Paposhvili v. Belgia, 13.12.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 41738/10, § 191. 

W przypadkach wydaleń osób poważnie 
chorych zdarzeniem rodzącym nieludzkie i po-
niżające traktowanie i powodującym odpowie-
dzialność państwa wydalającego na podstawie 
art. 3 nie jest brak infrastruktury medycznej 
w państwie przyjmującym. Podobnie, nie chodzi 
o żaden obowiązek państwa wydalającego zła-
godzenia skutków różnicy między jego własnym 
systemem ochrony zdrowia i poziomem leczenia 
w państwie przyjmującym przez zapewnienie na 
swoim terytorium bezpłatnej i nieograniczonej 
opieki medycznej wszystkim cudzoziemcom nie-
mającym tam prawa pobytu. Odpowiedzialność 
państwa wydalającego na podstawie Konwen-
cji w sprawach tego rodzaju odnosi się do aktu 
– w tym przypadku wydalenia – który narażałby 
na traktowanie zakazane w art. 3. 

Wyrok Paposhvili v. Belgia, 13.12.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 41738/10, § 192. 

Trudności nieodłącznie związane z kryzy-
sem migracyjnym nie mogą jako takie uspra-
wiedliwiać naruszeń art. 3. Czymś sztucznym 
byłoby jednak z pewnością badanie faktów od-
noszących się do migrantów bez rozważenia 
ich ogólnego kontekstu. 

Wyrok Khlaifia i inni v. Włochy, 15.12.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 16483/12, § 185.

PrawO dO rzetelnegO  
PrOceSu SądOwegO (art. 6) 

Ogólne wymagania rzetelności zawarte 
w art. 6 odnoszą się do wszystkich postępo-
wań karnych, niezależnie od rodzaju przestęp-
stwa. Nie może być mowy o osłabieniu praw 

składających się na rzetelny proces sądowy 
tylko dlatego, że osoby wchodzące w grę są 
podejrzane o udział w terroryzmie. W tych 
pełnych wyzwań czasach ogromne znaczenie 
ma zapewnienie, aby państwa demonstro-
wały swoje przywiązanie do praw człowieka 
i rządów prawa, zapewniając poszanowanie 
m.in. minimalnych gwarancji art. 6 Konwen-
cji. Przy ocenie, czy postępowanie jako całość 
było rzetelne, można jednak uwzględnić wagę 
interesu publicznego w skutecznym śledztwie 
i ukaraniu konkretnego przestępstwa. Arty-
kuł 6 nie powinien być stosowany w sposób 
nieproporcjonalnie utrudniający skuteczne 
zwalczanie przez policję terroryzmu lub in-
nych poważnych przestępstw przy wykony-
waniu przez nią wynikającego z art. 2, 3 i 5 
ust. 1 Konwencji obowiązku ochrony prawa 
do życia i prawa do bezpieczeństwa fizyczne-
go członków społeczeństwa. Troska wynika-
jąca z interesu publicznego nie może jednak 
usprawiedliwiać środków przekreślających 
samą istotę prawa do obrony.

Wyrok Ibrahim i inni v. Wielka Brytania, 
13.9.2016 r., Wielka Izba, skargi nr 50541/08, 
50571/08, 50573/08 i 40351/09, § 252. 

Przy wyjaśnieniu, co składa się na „nie-
odparte powody” przemawiające za odłoże-
niem w czasie dostępu do porady prawnej 
w związku z pierwszymi przesłuchaniami po-
dejrzanego, Trybunał podkreślił, że kryterium 
„nieodparte powody” jest ścisłe: ze względu na 
fundamentalną naturę i znaczenie wczesnego 
dostępu do pomocy prawnej, w szczególności 
podczas pierwszego przesłuchania podejrzane-
go, ograniczenia dostępu do niej są dozwolone 
wyłącznie wyjątkowo, muszą być ograniczone 
w czasie i wynikać z indywidualnej oceny kon-
kretnych okoliczności. Istotne jest wykazanie 
nieodpartych powodów wskazujących, że 
decyzja miała podstawę w prawie krajowym, 
a zakres i treść restrykcji były wystarczająco 
przewidziane przez prawo, aby wskazywać 
sposób ich stosowania. Nieodparta natura po-
wodów przedstawionych przez rząd uzasad-
nienia ograniczeń porady prawnej w trakcie 
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przesłuchania przez policję wymaga odrębnej 
oceny w każdej sprawie, z odwołaniem się do 
kryteriów ogólnych.

Wyrok Ibrahim i inni v. Wielka Brytania, 
13.9.2016 r., Wielka Izba, skargi nr 50541/08, 
50571/08, 50573/08 i 40351/09, § 258. 

Wykazanie przekonująco przez rząd ist-
nienia w konkretnym przypadku pilnej po-
trzeby oddalenia poważnych negatywnych 
konsekwencji dla życia, wolności lub integral-
ności fizycznej może wskazywać na istnienie 
nieodpartych powodów przemawiających za 
ograniczeniem dostępu do porady prawnej dla 
celów art. 6 Konwencji. W takich okolicznoś-
ciach władze mają pilny obowiązek ochrony 
praw potencjalnych lub rzeczywistych ofiar, 
w szczególności na podstawie art. 2, 3 i 5 ust. 1 
Konwencji. Ogólne powołanie się na ryzyko 
przecieków nie może stanowić nieodpartego 
powodu mogącego usprawiedliwiać ograni-
czenie dostępu do adwokata. 

Wyrok Ibrahim i inni v. Wielka Brytania, 
13.9.2016 r., Wielka Izba, skargi nr 50541/08, 
50571/08, 50573/08 i 40351/09, § 259. 

Przy ocenie, czy nastąpiło naruszenie pra-
wa do rzetelnego procesu sądowego, należy 
uwzględniać całe postępowanie i prawa z art. 6 
ust. 3 jako specyficzne aspekty ogólnego pra-
wa do rzetelnego procesu sądowego, a nie 
cele same w sobie. Brak nieodpartych powo-
dów ograniczenia dostępu do porady prawnej 
przy pierwszym przesłuchaniu nie prowadzi 
– jako taki – do stwierdzenia naruszenia art. 6 
Konwencji. Nie oznacza to jednak, że nie ma 
znaczenia dla ogólnej oceny rzetelności postę-
powania. 

Wyrok Ibrahim i inni v. Wielka Brytania, 
13.9.2016 r., Wielka Izba, skargi nr 50541/08, 
50571/08, 50573/08 i 40351/09, § 262. 

Przy braku nieodpartych powodów przema-
wiających za ograniczeniem dostępu do porady 
prawnej Trybunał musi bardzo ściśle oceniać 
rzetelność postępowania. Nieprzedstawienie 
ich przez rząd ma duże znaczenie przy ocenie 

ogólnej rzetelności procesu i może przesądzić 
o stwierdzeniu naruszenia art. 6 ust. 1 i ust. 3 
lit. c. Rząd musi przekonująco wykazać, dla-
czego wyjątkowo w danych okolicznościach 
ogólna rzetelność procesu nie została nieod-
wracalnie narażona na szwank w rezultacie 
ograniczenia dostępu do porady prawnej. 

Wyrok Ibrahim i inni v. Wielka Brytania, 
13.9.2016 r., Wielka Izba, skargi nr 50541/08, 
50571/08, 50573/08 i 40351/09, § 265. 

Wyjaśnienia uzyskane pod przymusem, któ-
re na pierwszy rzut oka wydają się być natury 
nieobciążającej, takie jak usprawiedliwianie 
się lub same tylko informacje dotyczące fak-
tów, mogą być przytoczone w postępowaniu 
karnym na poparcie tez oskarżenia, np. aby 
zaprzeczyć lub zasiać wątpliwości co do wy-
powiedzi oskarżonego lub dowodów przed-
stawionych przez niego na rozprawie, albo 
w inny sposób podważyć jego wiarygodność. 
Wolność od samooskarżenia nie może więc być 
rozsądnie ograniczona do wypowiedzi bezpo-
średnio obciążających. 

Wyrok Ibrahim i inni v. Wielka Brytania, 
13.9.2016 r., Wielka Izba, skargi nr 50541/08, 
50571/08, 50573/08 i 40351/09, § 268. 

Prawo do wolności od samooskarżenia nie 
jest absolutne. Stosowany stopień przymusu 
będzie niezgodny z art. 6, jeśli uderza w samą 
istotę tej wolności. Nie każdy jednak przymus 
bezpośredni będzie miał taki skutek i dopro-
wadzi do naruszenia art. 6. W tym kontekście 
ważny jest sposób użycia w procesie karnym 
dowodu uzyskanego pod przymusem. 

Wyrok Ibrahim i inni v. Wielka Brytania, 
13.9.2016 r., Wielka Izba, skargi nr 50541/08, 
50571/08, 50573/08 i 40351/09, § 269. 

W celu zapewnienia, aby ochrona przez 
prawo do adwokata i prawo do milczenia była 
praktyczna i skuteczna, ważne jest, aby po-
dejrzani o tych prawach wiedzieli. Wynika to 
w sposób dorozumiany ze stosowanego przez 
Trybunał do wszelkiej domniemanej rezygna-
cji z prawa do obrońcy standardu rezygnacji 
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„świadomej i przemyślanej”. W rezultacie nie-
odłącznym elementem wolności od samooskar-
żenia, prawa do milczenia i pomocy prawnej 
jest to, że osoba „oskarżona o popełnienie 
czynu zagrożonego karą” dla celów art. 6 ma 
prawo do informacji o tych prawach.

Wyrok Ibrahim i inni v. Wielka Brytania, 
13.9.2016 r., Wielka Izba, skargi nr 50541/08, 
50571/08, 50573/08 i 40351/09, § 271, 272. 

W świetle natury wolności od samo-
oskarżenia i prawa do milczenia generalnie 
nie może być zasadne niepoinformowanie 
o nich podejrzanego. Jeśli jednak do tego do-
szło, należy zbadać, czy niezależnie od tego 
postępowanie jako całość było rzetelne. Na-
tychmiastowy dostęp do adwokata mogącego 
udzielić informacji na temat praw procedu-
ralnych może zapobiec nierzetelności wyni-
kającej z braku urzędowego poinformowania 
o nich. Szczególne znaczenie ma potrzeba 
poinformowania podejrzanego przez orga-
ny śledcze o prawie do adwokata i milczenia 
oraz o wolności od samooskarżenia, jeśli do-
stęp ten opóźnia się. Brak takiej notyfikacji 
jeszcze bardziej utrudnia rządowi możliwość 
obalenia domniemania nierzetelności, jakie 
rodzi się przy braku nieodpartych powodów 
przemawiających za odłożeniem w czasie 
dostępu do porady prawnej albo wykazania 
przezeń, że niezależnie od tego postępowanie 
jako całość było rzetelne. 

Wyrok Ibrahim i inni v. Wielka Brytania, 
13.9.2016 r., Wielka Izba, skargi nr 50541/08, 
50571/08, 50573/08 i 40351/09, § 273. 

Ze względu na fakt, że proces karny z reguły 
wiąże się ze skomplikowanymi zależnościami 
rozmaitych aspektów postępowania karnego, 
zabiegiem sztucznym jest często rozpatrywanie 
i kategoryzowanie sprawy z perspektywy jed-
nego albo drugiego konkretnego prawa z art. 6. 
Zarzuty dotyczące braku poszanowania wy-
raźnych albo dorozumianych praw na tle art. 6 
w fazie śledztwa często krystalizują się dopie-
ro na rozprawie w związku z dopuszczeniem 
uzyskanych dowodów. Przy badaniu procesu 

jako całości w tego rodzaju sprawach na ocenę 
ogólnej rzetelności postępowania wpływ mają 
następujące czynniki wynikające z orzeczni-
ctwa Trybunału (lista niewyczerpująca), któ-
re w razie potrzeby należy brać pod uwagę: 
(a) czy skarżący był szczególnie bezbronny, np. 
z powodu wieku lub zdolności umysłowych; 
(b) przepisy regulujące postępowanie przygo-
towawcze i dopuszczalność dowodów podczas 
procesu i czy były przestrzegane; w przypadku 
stosowania reguły eliminowania określonych 
dowodów, szczególnie mało prawdopodobne 
jest uznanie całego postępowania za nierzetel-
ne; (c) czy skarżący mógł kwestionować auten-
tyczność dowodów i oponować przeciwko ich 
użyciu; (d) jakość dowodów oraz czy okolicz-
ności ich uzyskania rodziły wątpliwości co do 
ich wiarygodności i prawdziwości, biorąc pod 
uwagę stopień i naturę wszelkiego przymusu; 
(e) w razie uzyskania dowodów nielegalnie 
– bezprawność wchodząca w grę i – jeśli wy-
nika z naruszenia innego artykułu Konwencji 
– natura stwierdzonego naruszenia; (f) w przy-
padku wypowiedzi – jej natura oraz czy została 
szybko wycofana lub zmodyfikowana; (g) spo-
sób użycia dowodu, a zwłaszcza czy stanowił 
integralną lub znaczną część materiału dowo-
dowego, na którym zostało oparte skazanie, 
oraz moc innych dowodów w danej sprawie; 
(h) czy ocena winy została dokonana przez 
sędziów zawodowych, czy przez przysięgłych 
oraz w tym drugim przypadku treść instrukcji 
otrzymanych przez ławę przysięgłych; (i) waga 
interesu publicznego w śledztwie i ukaraniu 
za konkretne przestępstwo wchodzące w grę; 
(j) inne gwarancje proceduralne zawarte w pra-
wie krajowym i praktyce.

Wyrok Ibrahim i inni v. Wielka Brytania, 
13.9.2016 r., Wielka Izba, skargi nr 50541/08, 
50571/08, 50573/08 i 40351/09, § 274.

Kwestia, czy użycie dowodu z informacji 
uzyskanych z naruszeniem art. 8 spowo-
dowało, że cały proces stał się nierzetelny 
z naruszeniem art. 6, wymaga rozstrzygnięcia 
z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, 
w tym poszanowania prawa do obrony oraz 
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jakości i znaczenia dowodu wchodzącego 
w grę. 

Wyrok Vukota-Bojić v. Szwajcaria, 
18.10.2016 r., Izba (Sekcja III),  
skarga nr 61838/10, § 94. 

Sędzia powinien przestrzegać zachowania 
kontradyktoryjności, gdy podstawą rozstrzyg-
nięcia sporu jest motyw podniesiony z urzędu 
albo użyty również z urzędu wyjątek. Elemen-
tem rozstrzygającym jest więc ustalenie, czy 
strona została zaskoczona tym, że sąd oparł 
swoje orzeczenie na motywie podniesionym 
z urzędu. Od sądu wymaga się szczególnej sta-
ranności, jeśli spór przyjmuje nieoczekiwany 
obrót, tym bardziej gdy wiąże się to z kwestią 
pozostawioną do swobodnego uznania sądu. 
Zasada kontradyktoryjności wymaga, aby sądy 
nie opierały się w swoich orzeczeniach na fak-
tach lub elementach prawnych, które nie były 
przedmiotem dyskusji w toku postępowania, 
a spowodowały, że spór przyjął obrót, którego 
nawet strona dochowująca wszelkiej staranno-
ści nie była w stanie przewidzieć.

Wyrok Les Authentiks i Supras Auteuil 91  
v. Francja, 27.10.2016 r., Izba (Sekcja V), 
skargi nr 4696/11 i 4703/11, § 50. 

Rola sądu najwyższej instancji polega właś-
nie na rozwiązywaniu konfliktów w orzeczni-
ctwie. Jeśli pojawiają się one w najwyższych 
instancjach sądowych, one same stają się 
źródłem niepewności i osłabiają w ten sposób 
zasadę pewności prawnej i zaufanie ogółu do 
systemu sądowego. 

Wyrok Lupeni Greek Catholic Parish (Parafia 
Greckokatolicka w Lubeni) i inni v. Rumunia, 
29.11.2016 r., Wielka Izba,  
skarga nr 76943/11, § 123. 

Państwa mają obowiązek zorganizować 
swoje systemy prawne w sposób umożliwia-
jący unikanie niezgodnych ze sobą wyroków. 
Wymaganie to jest tym silniejsze, gdy kolidu-
jące ze sobą orzecznictwo nie odnosi się do izo-
lowanych incydentów, ale dotyka dużej liczby 
osób wnoszących sprawy do sądów. 

Wyrok Lupeni Greek Catholic Parish (Parafia 
Greckokatolicka w Lubeni) i inni v. Rumunia, 
29.11.2016 r., Wielka Izba, skarga nr 76943/11, 
§ 129. 

PrawO dO POSzanOwania życia 
PrywatnegO i rOdzinnegO (art. 8) 

Artykuł 8 nie może być interpretowany jako 
przyznanie prawa do porodu w domu. Poród 
jest jednak wyjątkowym i delikatnym momen-
tem w życiu kobiety. Obejmuje kwestie inte-
gralności fizycznej i psychicznej, opieki me-
dycznej, zdrowia reprodukcyjnego i ochrony 
informacji związanych ze zdrowiem. Kwestie 
te – w tym wybór miejsca porodu – wiążą się 
więc fundamentalnie z życiem prywatnym 
kobiety i mieszczą w zakresie tego pojęcia dla 
celów art. 8 Konwencji. 

Wyrok Dubská i Krejzová v. Czechy, 
15.11.2016 r., Wielka Izba, skargi nr 28859/11 
i 28473/12, § 163. 

Podobnie jak w przypadku art. 3, do Try-
bunału nie należy ocena z perspektywy art. 8 
wpływu wydalenia na życie rodzinne skar-
żącego w świetle jego stanu zdrowia. Należy 
to do właściwych władz krajowych państwa 
odsyłającego. Obejmuje to również obowiązek 
proceduralny wymagany, aby prawo do posza-
nowania życia rodzinnego było skuteczne. 

Wyrok Paposhvili v. Belgia, 13.12.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 41738/10, § 224. 

wOlnOść wyPOwiedzi (art. 10) 

Artykuł 10 nie zakazuje uprzednich ogra-
niczeń publikacji jako takich. Z drugiej strony 
ryzyka, jakie się z nimi wiążą, wymagają naj-
staranniejszej kontroli przez Trybunał. Dotyczy 
to zwłaszcza prasy, ponieważ wiadomości do-
tyczące ważnych kwestii mogą być uważane za 
„towary łatwo psujące się” i zwłoka z ich publi-
kacją, nawet krótkotrwała, może całkowicie po-
zbawić je wszelkiej wartości i zainteresowania. 
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W pewnych okolicznościach porównywalne 
znaczenie ma odpowiedni moment interpelacji 
parlamentarnej.

Wyrok Szanyi v. Węgry, 8.11.2016 r.,  
Izba (Sekcja IV), skarga nr 35493/13, § 30. 

Państwa – a konkretnie ich parlamenty – są 
właściwe do uregulowania w sposób niezależny 
czasu, miejsca i sposobu wypowiedzi parlamen-
tarnych. Kontrola przez Trybunał w tym zakresie 
powinna więc być ograniczona. Nadzór dyscypli-
narny sprawowany przez marszałka parlamentu 
jest – co do zasady – ważnym równoważnikiem 
przywilejów posłów. Z drugiej strony państwa 
mają bardzo ograniczoną swobodę regulacji tre-
ści wypowiedzi parlamentarnych. Pewne regu-
lacje mogą być jednak konieczne, aby zapobiec 
formom wypowiedzi takim, jak bezpośrednie 
lub pośrednie wzywanie do przemocy. Przy 
ocenie, czy wolność wypowiedzi była zachowa-
na w kontekście wypowiedzi parlamentarnych, 
kontrola Trybunału musi być ściślejsza. Przez 
ogólnie uznane zasady immunitetu parlamen-
tarnego państwa zapewniają podwyższony 
poziom ochrony wypowiedzi w parlamencie, 
w rezultacie czego można oczekiwać, że general-
nie potrzeba interwencji Trybunału będzie rzad-
ka. Trybunał przywiązuje znaczenie do ochrony 
mniejszości parlamentarnej przed nadużyciami 
większości. Musi więc badać szczególnie staran-
nie każdy środek, który wydaje się działać wy-
łącznie lub głównie na szkodę opozycji. 

Wyrok Szanyi v. Węgry, 8.11.2016 r.,  
Izba (Sekcja IV), skarga nr 35493/13, § 33. 

Ze względu na znaczenie takich wypowie-
dzi politycznych, jak interpelacje parlamen-
tarne, wyłącznie bardzo poważne względy 
usprawiedliwiają ingerencję w nie, zwłasz-
cza gdy jest rezultatem uprzedniego zakazu 
konkretnych zamierzonych interpelacji posła 
w toczącej się debacie. 

Wyrok Szanyi v. Węgry, 8.11.2016 r.,  
Izba (Sekcja IV), skarga nr 35493/13, § 37. 

Ochrona posłów i partii należących do 
mniejszości parlamentarnej wymaga troski 

i w rezultacie specjalne znaczenie musi mieć za-
pewnienie im rzeczywistego prawa do wyraża-
nia opinii oraz prawa ogółu do wysłuchania ich 
punktów widzenia. Ze względu na znaczenie 
publicznego wyrażania poglądów mniejszości 
parlamentarnej jako integralnej funkcji demo-
kracji posłowie do niej należący powinni móc 
wyrażać swoje poglądy nawet w brutalnym 
języku, chociaż w rozsądnych granicach. 

Wyrok Szanyi v. Węgry, 8.11.2016 r.,  
Izba (Sekcja IV), skarga nr 35493/13, § 38. 

Jeśli dostęp do informacji ma znaczenie 
dla korzystania z prawa do otrzymywania 
i przekazywania informacji, jego odmowa 
może stanowić ingerencję w to prawo. Zasada 
zapewnienia praw Konwencji w sposób prak-
tyczny i skuteczny wymaga możliwości powo-
ływania się w takich przypadkach na ochronę 
art. 10 Konwencji. 

Wyrok Magyar Helsinki Bizottság (Węgierski 
Komitet Helsiński) v. Węgry, 8.11.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 18030/11, § 155.

Artykuł 10 nie przyznaje jednostce prawa 
dostępu do informacji znajdujących się w rę-
kach władz publicznych ani nie zobowiązuje 
rządu do ich przekazania, jednak prawo takie 
lub obowiązek może się pojawić, po pierwsze, 
gdy wynika z prawomocnego zarządzenia 
sądu albo gdy dostęp jednostki do informacji 
ma ważne znaczenie dla korzystania przez nią 
z prawa do wolności wypowiedzi, w szczegól-
ności „wolności otrzymywania i przekazywa-
nia informacji”, a odmowa stanowi ingerencję 
w to prawo. Ocena, czy i w jakim stopniu 
odmowa dostępu do informacji stanowi in-
gerencję w prawa odnoszące się do wolności 
wypowiedzi, zależy od okoliczności. Do istot-
nych kryteriów należą odpowiedzi na pyta-
nia: 1) czy zebranie informacji było istotnym 
krokiem przygotowawczym w działalności 
dziennikarskiej lub innej, np. przez organi-
zację pozarządową, która przyjęła na siebie 
funkcję społecznego strażnika, tworzącej fo-
rum dla debaty publicznej lub stanowiącej 
istotny jej element; 2) czy żądane informacje 
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były w rzeczywistości konieczne dla korzysta-
nia z wolności wypowiedzi; 3) czy ich natura 
wskazywała, że leżały w interesie publicznym; 
4) jaka była rola skarżącego np. jako dzienni-
karza, społecznego strażnika lub organizacji 
pozarządowej, których działalność odnosiła 
się do spraw interesu publicznego; 5) czy żą-
dana informacja była gotowa i dostępna, a jej 
udostępnienie nie wymagało zbierania przez 
władze jakichkolwiek danych. 

Wyrok Magyar Helsinki Bizottság (Węgierski 
Komitet Helsiński) v. Węgry, 8.11.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 18030/11, § 156–169.

Państwo może w sposób uprawniony na-
łożyć na funkcjonariuszy publicznych – ze 
względu na ich status – obowiązek dyskrecji. 
Funkcjonariusze są osobami fizycznymi i jako 
takie są objęci ochroną art. 10 Konwencji. 
W rezultacie do Trybunału należy – z uwzględ-
nieniem okoliczności – ocena, czy została za-
chowana właściwa równowaga między funda-
mentalnym prawem jednostki do wolności wy-
powiedzi i uprawnionym interesem państwa 
demokratycznego w zapewnieniu, aby jego 
służba cywilna odpowiednio realizowała cele 
wymienione w art. 10 ust. 2 Konwencji.

Wyrok Karapetyan i inni v. Armenia, 
17.11.2016 r., Izba (Sekcja I),  
skarga nr 59001/08, § 47. 

Środki dyktowane potrzebą zachowania 
neutralności politycznej konkretnej kategorii 
funkcjonariuszy publicznych można co do za-
sady uważać za uprawnione i proporcjonalne 
dla celów art. 10 Konwencji. Nie mogą jednak 
być stosowane w sposób ogólny, mogący do-
tknąć istoty chronionego prawa, z pominię-
ciem funkcji i roli danego funkcjonariusza, 
a w szczególności okoliczności każdego przy-
padku. 

Wyrok Karapetyan i inni v. Armenia, 
17.11.2016 r., Izba (Sekcja I),  
skarga nr 59001/08, § 48. 

Uprawnione w każdym społeczeństwie de-
mokratycznym jest posiadanie politycznie neu-

tralnego zespołu urzędników, w tym korpusu 
dyplomatycznego. Ze względu na szczególną 
historię niektórych państw Konwencji ich wła-
dze mogą uznać za konieczne dla zapewnienia 
konsolidacji i zachowania demokracji wprowa-
dzenie konstytucyjnych ograniczeń swobody 
funkcjonariuszy publicznych angażowania 
się w działalność polityczną. Państwo demo-
kratyczne może wymagać od nich lojalności 
wobec zasad konstytucyjnych, stanowiących 
jego podstawę. 

Wyrok Karapetyan i inni v. Armenia, 
17.11.2016 r., Izba (Sekcja I),  
skarga nr 59001/08, § 49. 

Funkcjonariusze publiczni korzystają 
z wolności wyrażania opinii i idei na podsta-
wie art. 10 Konwencji podobnie jak wszyscy 
inni. Państwa muszą stworzyć im pewną 
przestrzeń w krajowej debacie publicznej, 
nawet w trudnych czasach, zwłaszcza gdy 
ich doświadczenie i wiedza mogą sprzyjać 
dojrzałej debacie w ważnych kwestiach inte-
resu publicznego.

Wyrok Karapetyan i inni v. Armenia, 
17.11.2016 r., Izba (Sekcja I),  
skarga nr 59001/08, § 58. 

OchrOna właSnOści  
(art. 1 PrOtOkOłu nr 1)

W pewnych okolicznościach obowiązko-
we wpłaty np. na fundusz emerytalny lub 
do systemu ubezpieczeń społecznych mogą 
rodzić prawo majątkowe chronione w art. 1 
Protokołu nr 1 nawet przed spełnieniem przez 
wpłacającego wszystkich warunków przyzna-
nia emerytury lub innych świadczeń. Uisz-
czanie składek na fundusz emerytalny może 
czasami rodzić prawo majątkowe dotyczące 
części takiego funduszu, a modyfikacja praw 
emerytalnych w takim systemie w rezultacie 
rodzić co do zasady kwestię na tle art. 1 Proto-
kołu nr 1. Artykuł 1 Protokołu nr 1 gwarantuje 
osobom płacącym składki do specjalnego sy-
stemu ubezpieczeniowego prawa do korzyści 
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z niego, nie można go jednak interpretować 
jako uprawnienia do renty czy emerytury 
w określonej wysokości. 

Wyrok Béláné Nagy v. Węgry, 13.12.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 53080/13, § 83. 

Zawieszenie lub obniżenie renty lub emery-
tury nie w rezultacie zmian w osobistej sytuacji 
skarżącego, ale w przepisach i ich stosowaniu, 
może prowadzić do ingerencji w jego prawa 
na podstawie art. 1 Protokołu nr 1.

Wyrok Béláné Nagy v. Węgry, 13.12.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 53080/13, § 86. 

Z zasady pewności prawnej i rządów pra-
wa należących do podstawowych wartości 
Konwencji wynika, że gdy uległy zmianie 
krajowe wymagania prawne dotyczące przy-
znania określonego świadczenia albo renty lub 
emerytury i osoba wchodząca w grę przestała 
je spełniać, przy ocenie, czy istniał wystarcza-
jąco ustalony konkretny interes majątkowy na 
podstawie prawa krajowego, konieczne może 
okazać się staranne rozważenie indywidual-
nych okoliczności sprawy, w szczególności jej 
natury. 

Wyrok Béláné Nagy v. Węgry, 13.12.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 53080/13, § 89. 

Pozbawienie całości renty może prowadzić 
do naruszenia przepisów art. 1 Protokołu nr 1, 
natomiast rozsądne obniżki rent/emerytur lub 
związanych z nimi świadczeń mogą nie mieć 
tego efektu. Kryterium właściwej równowagi 
nie może być w sposób abstrakcyjny oparte 
wyłącznie na kwocie lub procencie obniżki. 
Istotne są czynniki takie, jak dyskryminują-
ca natura utraty uprawnienia; brak środków 
przejściowych, gdy skarżący praktycznie 
z dnia na dzień całkowicie utracił rentę stano-
wiącą wyłączne źródło utrzymania, z niewiel-
kimi możliwościami zaadaptowania się do ta-
kiej zmiany; arbitralność warunku oraz dobra 
wiara skarżącego. 

Wyrok Béláné Nagy v. Węgry, 13.12.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 53080/13, § 117. 

zakaz zBiOrOwegO  
wydalania cudzOziemców  
(art. 4 PrOtOkOłu nr 4) 

Artykuł 4 Protokołu nr 4 nie gwarantuje 
prawa do indywidualnego przesłuchania cu-
dzoziemca w każdych okolicznościach; wyma-
gania tego przepisu mogą być spełnione, gdy 
każdy cudzoziemiec posiada rzeczywistą i sku-
teczną możliwość przedstawienia argumentów 
przemawiających przeciwko jego wydaleniu, 
które następnie zostały odpowiednio zbadane 
przez władze państwa, do którego przybył. 

Wyrok Khlaifia i inni v. Włochy, 15.12.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 16483/12, § 248. 

PrawO dO SkutecznegO  
śrOdka OdwOławczegO (art. 13)

w zw. z art. 4 Protokołu nr 4: 
Jeśli skarżący zarzuca, że procedura wydale-

nia miała charakter „zbiorowy”, nie twierdząc 
jednak, że został w ten sposób narażony na ryzy-
ko nieodwracalnej szkody w formie naruszenia 
art. 2 lub 3 Konwencji, nie nakłada ona na pań-
stwo absolutnego obowiązku zagwarantowania 
mu środka prawnego ze skutkiem automatycznie 
zawieszającym. Wymaga jedynie zapewnienia 
rzeczywistej możliwości kwestionowania decyzji 
o wydaleniu i doprowadzenia do wystarczająco 
szczegółowego zbadania zarzutów przez nieza-
leżny i bezstronny organ krajowy. 

Wyrok Khlaifia i inni v. Włochy, 15.12.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 16483/12, § 279. 

zakaz POnOwnegO Sądzenia luB 
karania (art. 4 PrOtOkOłu nr 7)
 
Szczególny obowiązek troski o ochronę in-

teresów jednostki związany z art. 4 Protokołu 
nr 7 należy do państw Konwencji, w rezultacie 
władzom krajowym należy pozostawić wybór 
środków do tego celu. 

Wyrok A i B v. Norwegia, 15.11.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 24130/11, § 117. 
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W sprawach rodzących problem na tle art. 4 
Protokołu nr 7 do Trybunału należy ustalenie, 
czy konkretny zarzucony środek krajowy pro-
wadzi w istocie lub w rezultacie do ponownego 
procesu na szkodę jednostki lub czy – przeciw-
nie – jest rezultatem zintegrowanego systemu 
reakcji na rozmaite aspekty naruszenia prawa 
w przewidywalny i proporcjonalny sposób sta-
nowiącego spójną całość, aby w rezultacie jego 
stosowania jednostka nie została potraktowana 
niesprawiedliwie. 

Wyrok A i B v. Norwegia, 15.11.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 24130/11, § 122. 

Skutkiem art. 4 Protokołu nr 7 nie może 
być sytuacja, w której państwa nie będą mo-
gły zorganizować swoich systemów prawnych 
w sposób umożliwiający wymierzanie stan-
dardowej kary administracyjnej w związku 
z niezapłaconym należnym podatkiem rów-
nież w poważniejszych sprawach, w których 
właściwe jest ściganie sprawcy za dodatkowy 
element obecny przy odmowie zapłaty, taki 
jak oszustwo, którego nie obejmuje procedura 
„administracyjna” podatkowa. Artykuł 4 Pro-
tokołu nr 7 ma zapobiegać niesprawiedliwości 
z powodu ponownego ścigania lub karania 
osoby za te same zachowania stanowiące czy-
ny karalne. Nie zakazuje jednak „zintegrowa-
nego” podejścia do naruszenia norm społecz-
nych wchodzącego w grę, w szczególności 
polegającego na równoczesnych fazach reakcji 
na naruszenie prawa przez rozmaite władze 
i w różnych celach. 

Wyrok A i B v. Norwegia, 15.11.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 24130/11, § 123. 

W związku z czynami podlegającymi karze 
na podstawie prawa karnego i administracyj-
nego najpewniejszym sposobem zapewnienia 
zgodności z art. 4 Protokołu nr 7 jest wprowa-
dzenie w odpowiednim stadium procedury 
jednotorowej, umożliwiającej równoległe 
stosowanie łącznie wchodzących w grę regu-
lacji prawnych, aby rozmaite potrzeby spo-
łeczeństwa w reakcji na czyn karalny mogły 
być zaspokojone w jednym procesie. Artykuł 

4 Protokołu nr 7 nie wyklucza prowadzenia 
podwójnych postępowań nawet do samego 
końca, z zastrzeżeniem spełnienia określonych 
warunków. W szczególności Trybunał musi 
być przekonany, że nie doszło do ponownego 
procesu lub kary (bis). Państwo musi wyka-
zać przekonująco, że oba postępowania były 
„wystarczająco blisko ze sobą związane przed-
miotowo i w czasie” . Należy więc wykazać, że 
zostały wymieszane w sposób integralny, two-
rząc spójną całość. Z tego wynika nie tylko, że 
realizowane cele i użyte środki powinny być 
w istocie komplementarne i łączyć się w czasie, 
ale również że możliwe konsekwencje takiej 
reakcji prawnej na dane zachowanie powinny 
być proporcjonalne i przewidywalne dla osoby 
nią dotkniętej. 

Wyrok A i B v. Norwegia, 15.11.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 24130/11, § 130. 

Istotne czynniki decydujące, czy istniał 
wystarczająco bliski związek przedmiotowy, 
obejmują kwestie: 
–  czy rozmaite postępowania realizują uzu-

pełniające się cele i w rezultacie odnoszą się 
nie tylko in abstracto, ale również in concreto 
do odmiennych aspektów wchodzącego 
w grę naruszenia norm społecznych;

–  czy podwójność postępowań była przewi-
dywalnym skutkiem – prawnie i w praktyce 
– tego samego zarzuconego zachowania 
(idem);

–  czy wchodzące w grę postępowania były 
prowadzone w sposób pozwalający uniknąć 
w miarę możliwości wszelkich powtórzeń 
w zbieraniu i ocenie dowodów, zwłaszcza 
przez odpowiednie współdziałanie róż-
nych właściwych organów, tak aby ustale-
nia faktyczne w jednym były również użyte 
w drugim; 

–  oraz i przede wszystkim, czy kara wymie-
rzona w prawomocnie zakończonym po-
stępowaniu jest uwzględniana w tym, które 
zakończyło się później, aby uniemożliwić 
nadmierne obciążenie osoby wchodzącej 
w grę; ryzyko to jest najmniej prawdopo-
dobne w razie istnienia mechanizmu mają-
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cego zapewnić proporcjonalność całkowitej 
wysokości wymierzonych kar. 
Wyrok A i B v. Norwegia, 15.11.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 24130/11, § 132. 

Ważny jest stopień, w jakim postępowanie 
administracyjne nosi znamiona zwykłego po-
stępowania karnego. Połączone postępowania 
będą z większym prawdopodobieństwem speł-
niać kryteria komplementarności i spójności, 
jeśli kary w nich grożące – formalnie nieuzna-
wane za „kryminalne” – wiążą się ze specyfiką 
zachowania wchodzącego w grę, różniąc je od 
tego, co charakteryzuje prawo karne. Postępo-
wania takie nie wiążą się ze znaczną stygma-
tyzacją, rodzą mniejsze prawdopodobieństwo 
nieproporcjonalnego obciążenia skarżącego 
z powodu kombinacji postępowań. Jeśli jed-

nak postępowanie administracyjne ma cechy 
stygmatyzujące upodabniające je w znacznym 
stopniu do zwykłego postępowania karnego, 
rośnie ryzyko, że cele społeczne realizowane 
w drodze karania w rozmaitych postępowa-
niach zostaną powtórzone (bis), a nie będą się 
uzupełniać. 

Wyrok A i B v. Norwegia, 15.11.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 24130/11, § 133. 

Nawet gdy związek przedmiotowy jest 
wystarczająco silny, nadal musi być spełnio-
ne wymaganie związku temporalnego. Oba 
postępowania – administracyjne i karne – nie 
muszą jednak przez cały czas być prowadzone 
równocześnie. 

Wyrok A i B v. Norwegia, 15.11.2016 r., 
Wielka Izba, skarga nr 24130/11, § 134. 
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PPytania 
i odpowiedzi prawne

Ewa Stawicka

czy wOJewódzki Sąd adminiStracyJny  
mOże zOBOwiązać Organ PierwSzeJ inStancJi  

dO wydania rOzStrzygnięcia OkreślOneJ treści?

Nowelizacją, która weszła w życie z dniem 
15 sierpnia 2015 r., ustawodawca stworzył są-
dom administracyjnym możliwość dodatkowej 
reakcji na wady zaskarżonej ostatecznej decyzji 
bądź postanowienia. W sytuacjach, w których 
drugoinstancyjne orzeczenie organu obarczone 
było naruszeniem prawa materialnego wpły-
wającym na wynik sprawy i z tej przyczyny 
jest ono uchylane bądź też zachodzi podstawa 
do stwierdzenia jego nieważności – wojewódz-
ki sąd administracyjny powinien zobowiązać 
właściwy organ do wydania w określonym 
terminie decyzji lub postanowienia, wskazując 
jednocześnie sposób załatwienia sprawy lub jej 
rozstrzygnięcie. Ta kompetencja sądu doznaje, 
zgodnie z przepisem art. 145a § 1 p.p.s.a., dwo-
jakich ograniczeń: po pierwsze, sąd korzysta 
z niej, gdy jest to uzasadnione okolicznościami 
sprawy; po drugie, nie stosuje się jej w przy-
padkach decyzji o charakterze uznaniowym. 

Na straży skuteczności owego nowe-
go uprawnienia stoją zapisy wprowadzone 
art. 145a § 2 i 3 p.p.s.a. Właściwy organ powi-
nien, pod groźbą możliwości wymierzenia mu 
grzywny, powiadomić sąd o rozstrzygnięciu, 
do którego wydania został zobligowany. Jeże-
li zaś organ nie podporządkuje się nakazowi 
sądu, strona może wnieść skargę, w której wy-
niku – o ile pozwolą na to okoliczności sprawy 

– wojewódzki sąd administracyjny władny 
będzie wydać orzeczenie jeszcze dalej idące 
aniżeli poprzednie, a mianowicie stwierdzają-
ce istnienie bądź nieistnienie uprawnienia lub 
obowiązku.

Normy prawne o zrelacjonowanej wy-
żej treści, z racji niedługiej historii swego 
funkcjonowania, nie obrosły jeszcze obfitym 
orzecznictwem; w szczególności do chwili 
skierowania niniejszego tekstu do druku nie 
zostało opublikowane żadne orzeczenie na ten 
temat pochodzące od Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego. Praktyka wojewódzkich sądów 
administracyjnych w stosowaniu przepisu 
art. 145a § 1 p.p.s.a. bywała, jak dotąd, dość 
powściągliwa. Choć – jak się wydaje – kate-
goryczne brzmienie wskazywałoby na obo-
wiązek, nie zaś jedynie prawo sądu do swoi-
stego „projektowania” treści rozstrzygnięcia 
administracyjnego, które powinno zapaść, to 
dało się zaobserwować w niektórych orzecze-
niach wojewódzkich sądów administracyjnych 
traktowanie wspomnianego przepisu w nieco 
inny sposób. W szczególności zdarzało się, że 
w motywach rozstrzygnięć pojawiał się ko-
mentarz, iż sąd nie korzysta z możliwości za-
pisanej w art. 145a p.p.s.a., ponieważ przepis 
ten miałby podlegać ocenie konstytucyjności, 
a wobec nieznajomości przyszłego orzecze-
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nia Trybunału Konstytucyjnego nie należy 
stwarzać w konkretnych sprawach sytuacji 
prawnych, które w razie eliminacji przepisu 
z obrotu prawnego prowadziłyby do impasu 
w konkretnej sprawie.

Istotnie, z wniosku grupy posłów między 
innymi art. 145a p.p.s.a. został poddany pod 
osąd Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa 
otrzymała sygnaturę K 22/15, jednakże do me-
rytorycznego rozstrzygnięcia nie doszło, ponie-
waż zmienił się skład parlamentu i w nowym 
Sejmie wniosku nie podtrzymano w sposób 
prawem przepisany. Trybunał umorzył zatem 
postępowanie. Można się spodziewać, że taki 
obrót kwestii formalnych nie uśmierzy wątpli-
wości doktrynalnych pojawiających się wokół 
nowego uregulowania. A polegają one – rela-
cjonując tu w największym uproszczeniu – na 
wskazaniu, że uprawnienie sądu administra-
cyjnego do „projektowania” kierunku, a na-
wet treści przyszłych rozstrzygnięć organów 
administracyjnych, które miałyby zapadać po 
zwrocie akt, łamie regułę wzajemnego nieinge-
rowania w działanie władzy ustawodawczej, 
wykonawczej i wymiaru sprawiedliwości. 
Wspomniany wyżej wniosek grupy posłów 
zmierzał do kontroli zgodności tego rozwiąza-
nia z art. 10 i art. 184 Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej.

Zasada Monteskiuszowskiego trójpodziału, 
w żadnym systemie prawnym dosłownie niesto-
sowana, doznaje różnorakich ograniczeń i mo-
dyfikacji. W niektórych państwach zachodniej 
Europy złamanie hermetyczności styku kom-
petencji organów administracyjnych i pionów 
sądownictwa administracyjnego nastąpiło już 
stosunkowo dawno. W polskiej doktrynie rów-
nież wskazywane są różnorakie argumenty po-
zwalające na konstatację, że brzmienie art. 145a 
p.p.s.a. jest raczej uzupełnieniem, nie zaś naru-
szeniem konstytucyjnych reguł.

Nie wdając się w teoretyczne rozważania 
problemu wyżej nakreślonego, należałoby 
od strony praktycznej stwierdzić, że szersze 
przyjęcie się w praktyce sądowej stosowania 

regulacji zapisanej w art. 145a p.p.s.a. zapew-
ne prowadziłoby w niejednym przypadku do 
odczuwalnego pozytywnie przez skarżących 
skrócenia sumarycznego czasu całości proce-
dur prowadzących do dochodzenia ich praw.

Pytanie nakreślone w tytule niniejszego 
tekstu jest mocno osadzone właśnie w kontek-
ście ułatwienia stronom uzyskania końcowych 
rozstrzygnięć czyniących zadość ich prawnie 
trafnym żądaniom. Należy mieć mianowicie 
na względzie, że art. 135 p.p.s.a. (dosyć szeroko 
przez sądownictwo administracyjne wykorzy-
stywany) nakazuje przy rozpoznawaniu skar-
gi nie tylko wyeliminować z obrotu prawnego 
wadliwe rozstrzygnięcie podlegające zaskar-
żeniu, ale również – o ile jest to niezbędne do 
końcowego załatwienia – zastosować jedno-
cześnie wszelkie przewidziane ustawą środ-
ki w celu usunięcia naruszenia prawa w sto-
sunku do aktów lub czynności podjętych we 
wszystkich postępowaniach prowadzonych 
w granicach sprawy. Najbardziej typowym 
wypadkiem funkcjonowania tego przepisu 
jest sytuacja, w której sąd, uchylając zaskarżo-
ną decyzję drugoinstancyjną, uchyla również 
poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej in-
stancji. Brzmienie niedawno wprowadzonego 
art. 145a w paragrafie pierwszym nie wskazuje 
wprost, czy w wypadku zastosowania przez 
wojewódzki sąd administracyjny art. 135 
p.p.s.a. nakaz rozstrzygnięcia w określony 
sposób może zostać skierowany wprost do or-
ganu administracji właściwego do rozpoznania 
danej sprawy w pierwszej instancji. Wniosek 
twierdzący może zostać jednakże pośrednio 
wyciągnięty ze sformułowania paragrafu dru-
giego tego artykułu, w którym mowa o tym, 
że obowiązek powiadomienia sądu o wydaniu 
decyzji bądź postanowienia czyniącego zadość 
wytycznym sentencji wyroku ciąży na „właści-
wym organie”. Określenie to pozwala optować 
za szeroką interpretacją – taką, która honoruje 
potrzebę maksymalnego przyśpieszenia za-
kończenia sprawy zawsze wtedy, gdy warunki 
prawne na to pozwalają. 
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wypadków drogowych

Wojciech Kotowski

POchOPne umOrzenie POStęPOwania w SPrawie 
wyPadku drOgOwegO ze Skutkiem śmiertelnym

Wypadek miał miejsce na przejściu dla pie-
szych, usytuowanym na trzypasowej jezdni 
szerokości 9 m. Piesi przechodzili przez jezd-
nię podczas emisji czerwonego światła dla 
ich kierunku ruchu. W chwili kiedy pierw-
sza sześcioosobowa grupa schodziła z jezdni, 
do jej krawędzi zbliżyła się i zwolniła druga 
czteroosobowa grupa, przy czym jeden z jej 
uczestników, 14-letni chłopiec, szedł szybciej 
i wszedł już na jezdnię. Kiedy znajdował się na 
linii rozgraniczającej pasy koledzy go zawołali, 
widząc nadjeżdżający pojazd. Chłopiec zatrzy-
mał się, spojrzał w kierunku nadjeżdżającego 
pojazdu, a następnie odwracając się w kierun-
ku kolegów, próbował zbiec z jezdni. W tym 
momencie został uderzony czołem pojazdu 
na wysokości lewego reflektora. Wskutek ude-
rzenia chłopiec został wyrzucony ponad dach 
na wysokość sygnalizatora zawieszonego nad 
środkowym pasem ruchu i upadł na jezdnię 
40 m za przejściem dla pieszych. Chłopiec po-
niósł śmierć na miejscu. W ocenie młodzieży 
samochód jechał z bardzo dużą prędkością, po-
nad 90 km/h. Kierujący BMW jechał, jak twier-
dził, środkowym pasem ruchu z prędkością ok. 
70 km/h. Kiedy zauważył przechodzącą grupę 
młodzieży, zwolnił do 50 km/h. Widział, że ko-
lejna grupa zamierzająca przejść przez jezdnię 

zatrzymała się przy jej krawędzi, a zatem zbli-
żając się do przejścia, nie hamował, a kiedy był 
tuż przed nim, ze stojącej grupy wybiegł chło-
piec, na którego najechał, nie mając żadnych 
szans uniknięcia potrącenia. 

Zaprezentowany stan faktyczny organ po-
stępowania ustalił na podstawie zeznań świad-
ków w osobach kolegów zabitego i kierującego 
samochodem. Zgodne zeznania młodzieży zna-
lazły potwierdzenie w utrwalonych dowodach 
materialnych. Natomiast zeznanie kierującego 
zdecydowanie przeczy tym dowodom. 

Kluczową kwestią, która nie została przez 
organ procesowy należycie rozpoznana, zresztą 
przy wsparciu podobno doświadczonych bie-
głych, to prędkość pojazdu zbliżającego się do 
przejścia dla pieszych. W toku postępowania 
operowano różnymi prędkościami, wśród któ-
rych szczególnie rażącą jest próba, zresztą nie-
udolna, wykazania, że kierujący, widząc grupę 
młodzieży nieprawidłowo przekraczającą jezd-
nię, zwolnił do 50 km/h. Otóż przy tej prędkości 
bez najmniejszego problemu miałby możliwość 
zatrzymania pojazdu przed dotarciem do piesze-
go. Wynika to z ujawnionego toru ruchu piesze-
go od chwili wejścia na jezdnię, poruszania się 
szybkim krokiem, zatrzymania na końcu lewego 
pasa ruchu, patrząc z pozycji kierującego, oraz 



1–2/201�

21�

Pochopne umorzenie postępowania...

zawrócenia i ułożenia ciała do biegu. Potwier-
dzeniem tej hipotezy jest dowód materialny 
w postaci uszkodzenia zewnętrznej strony lewej 
nogi pieszego, będącego następstwem uderzenia 
krawędzią karoserii. Tego rodzaju uszkodzenie 
całkowicie eliminuje wersję o wbiegnięciu pie-
szego na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdża-
jącym pojazdem, ponieważ wówczas nastolatek 
doznałby w wyniku kontaktu z samochodem 
obrażenia zewnętrznej strony prawej nogi. 
Oznacza to, że pieszy znajdował się na jezdni 
w czasie co najmniej 4 sekund, w którym musiał 
być widoczny przez kierującego. Takie założenie 
jest rezultatem wiadomości pochodzącej od kie-
rującego, że zmniejszył prędkość, wszak dotarły 
do niego symptomy wskazujące na nieprawid-
łowe zachowanie pieszych, co powinno skutko-
wać nieustanną ich obserwacją. Zatem w chwili 
wejścia pieszego na jezdnię, które musiało być 
zauważone, kierujący znajdował się w odległości 
ok. 55 m, a na zatrzymanie potrzebował połowę 
tej odległości. Gdyby spóźnił się z reakcją, miał 
pełną możliwość ominięcia pieszego z prawej 
strony. Taką samą możliwością dysponował 
kierujący przy prędkości 70 km/h, ponieważ 
w chwili powstania stanu zagrożenia znajdo-
wałby się w odległości ok. 80 m. 

W realiach sprawy obie prędkości nie miały 
miejsca, ponieważ wskutek uderzenia pieszego 
jego ciało nie zostałoby wyrzucone, jak to mia-
ło miejsce, znacznie ponad dach samochodu, 
a contrario wzięte na maskę samochodu i wiezio-
ne na znacznym odcinku drogi zatrzymywania 
pojazdu lub odrzucone do przodu na wprost, 
czy też pod kątem w zależności od sposobu prze-
mieszczania pieszego (chód, bieg). Prędkość sa-
mochodu musiała zatem znacznie przekraczać 80 
km/h. Dokładną prędkość powołani biegli mogli 
obliczyć nawet precyzyjnie tylko w warunkach 
– czego nie uczynili – skorelowania wysokości, na 
którą zostało wyrzucone ciało pieszego, z drogą 
jego przemieszczania wzdłuż jezdni, z równo-
czesnym uwzględnieniem zakresu deformacji 
pojazdu. Skutki wypadku wskazują, że prędkość 
ta była zbliżona do 100 km/h.

Już samo przyjęcie przedziału prędkości 
w granicach 80–100 km/h świadczy jednoznacz-

nie, że kierujący zignorował obowiązki w zakre-
sie zachowania „szczególnej ostrożności” (art. 3 
p.r.d.) i „ograniczonego zaufania” (art. 4 p.r.d.). 

Zasada „szczególnej ostrożności”, jako kwa-
lifikowana postać ostrożności, zobowiązywała 
kierującego do wnikliwej obserwacji przedpola 
jazdy, w określonej sytuacji całej długości przej-
ścia dla pieszych, w celu zarejestrowania nie tyl-
ko istniejącej, lecz również zmieniającej się lub 
mogącej się zmienić sytuacji na drodze, po to 
wszakże, by w odpowiednim czasie dostosować 
zachowanie do warunków drogowych w stop-
niu umożliwiającym zapobiegnięcie zdarzeniu 
o negatywnych skutkach. Z kolei zmieniające 
się warunki drogowe w postaci nieuprawnio-
nego ruchu pieszych po przejściu dla pieszych 
przy wyświetlaniu dla ich kierunku ruchu 
czerwonego sygnału świetlnego, który nie tyl-
ko mógł zauważyć, ale – w świetle jego zeznań 
– zauważył, zobowiązały go do utraty zaufania 
względem grupy nastolatków zbliżających się 
do przejścia od lewej strony. Kierujący, utrwala-
jąc wcześniejsze przejście ich rówieśników przy 
emisji czerwonego sygnału świetlnego, nie miał 
prawa przewidywać, że kolejna grupa zachowa 
się prawidłowo. Miał zatem bezwzględny obo-
wiązek zmniejszenia prędkości do takiej, która 
umożliwiłaby zatrzymanie pojazdu przed przej-
ściem na wypadek wbiegnięcia pieszego na 
jezdnię. Takim gwarantem była niewątpliwie 
prędkość 50 km/h, przy czym jest charaktery-
styczne, że miał świadomość, iż jest to prędkość 
właściwa, o czym świadczy treść jego zeznań. 
Wiedział, że w określonej sytuacji drogowej 
miał bezwzględny obowiązek realizacji zasa-
dy szczególnej ostrożności za pośrednictwem 
zasady ograniczonego zaufania, która nakazy-
wała rezygnację z przywileju pierwszeństwa 
na przejściu dla pieszych. Jest zatem sprawcą 
wypadku.

W toku postępowania przygotowawczego 
powołano dwóch biegłych. To była niewątpli-
wie słuszna decyzja. W ślad za nią biegłym na-
leżało wyznaczyć dwa zadania, a mianowicie 
określenie w oparciu o utrwalone dowody ma-
terialne prędkości pojazdu przed uderzeniem 
w pieszego, a także wskazanie, przy jakiej pręd-
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kości kierujący zapobiegłby wypadkowi. Stało 
się jednak inaczej. Prowadzący postępowanie 
przez nieuprawnione pytania chciał na biegłych 
przerzucić obowiązek wytypowania sprawcy. 
Pytał więc o zachowanie kierującego w kon-
tekście dyspozycji art. 19 p.r.d. i art. 26 p.r.d. 
oraz z czego wynika obowiązek poruszania się 
z prędkością bezpieczną. Żenujące. Określone 
pytania nie należą do wiadomości specjalnych, 
a zatem organ postępowania przygotowawcze-
go powinien odpowiedzieć sam. Do wiadomości 
specjalnych w odniesieniu do analizowanego 
zdarzenia należy jedynie określenie konkretnej 
wartości prędkości, z równoczesnym wyłącze-
niem oceny w zakresie czy jest to prędkość bez-
pieczna, czy też nie. Tego również nie można 
zaliczyć do wiadomości specjalnych.

Skoro jednak organ prowadzący postępo-
wanie – z reguły policjant pod nadzorem pro-
kuratora – nie radzi sobie z tymi zagadnienia-
mi, to warto pochylić się nad nimi, mimo że są 
stosunkowo proste i wymagające jedynie zna-
jomości podstawowych zasad bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, uregulowanych ustawą. 

Dyspozycja art. 19 ust. 1 p.r.d. wyraźnie 
kształtuje bezpieczną prędkość, którą można 
zdefiniować jako każdą prędkość dostosowaną 
do istniejących warunków i sytuacji na drodze, 
która gwarantuje pełne panowanie nad po-
jazdem. W tym kontekście wiąże się ona ściśle 
z pojęciem „ostrożności”, a zatem obowiązuje 
zawsze i wszędzie na drodze. Prędkość bez-
pieczna wprawdzie nie może być utożsamiana 
z prędkością dozwoloną, jednak z reguły musi 
mieścić się w jej granicach, a zatem nie można 
przekraczać jej wartości nawet w optymalnych 
warunkach drogowych, tzn. dobrej widoczności 
oraz suchej nawierzchni jezdni. W okolicznoś-
ciach, w których obowiązuje „szczególna ostroż-
ność”, a więc – jak w analizowanym przypadku 
– podczas zbliżania się do oznakowanego przej-
ścia dla pieszych, prędkością bezpieczną będzie 
prędkość dostosowana już nie tylko do istnie-
jących, ale również zmieniających się sytuacji 
na drodze. Chodzi o to, że należy maksymalnie 
podwyższyć starania, aby nie dopuścić do sytu-
acji, która może zaskoczyć kierującego – a więc 

o skuteczność reakcji zapobiegającej wypad-
kowi. Rozważny kierowca będzie wiedział, 
że jeżeli na danym odcinku drogi obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 70 km/h, a istniejące 
warunki dyktują prędkość 50 km/h, wówczas ta 
ostatnia będzie prędkością bezpieczną. 

Prowadzący postępowanie przygotowawcze 
powinni wreszcie utrwalić, na czym w istocie po-
lega zachowanie „szczególnej ostrożności”. Zasada 
ta wymaga prowadzenia pojazdu z „bezpieczną 
prędkością”, zapewniającą pełne panowanie 
nad pojazdem (art. 19 ust. 1 w zw. z art. 3 p.r.d.). 
Z określonych dyspozycji wynika zatem obowią-
zek poruszania się z prędkością bezpieczną.

Z kolei w myśl dyspozycji art. 26 ust. 1 
p.r.d. przejście dla pieszych jest strefą uznaną 
za najbardziej niebezpieczną, a zatem kieru-
jący, zbliżając się do tego miejsca lub je prze-
kraczając, zobowiązany jest do bezwzględ-
nego zachowania „szczególnej ostrożności” 
w rozumieniu art. 3 p.r.d. Zasada obowiązuje  
w związku z każdym przejściem dla pie-
szych, a więc również tymi, na których ruch 
jest kierowany sygnalizacją świetlną. Chodzi 
bowiem o objęcie uwagą zmianę warunków 
drogowych przez zmianę sygnału świetlnego 
lub nieprawidłowe zachowanie młodocianego 
uczestnika ruchu zobowiązującego kierującego 
do ograniczenia zaufania (art. 4 p.r.d.). Zasada 
ta wymaga zatrzymania pojazdu przed przej-
ściem, także mimo otwartego zielonym sygna-
łem świetlnym ruchu dla pojazdu. Obowiązki 
zostały jednoznacznie zinterpretowane w wy-
roku Sądu Najwyższego z 31 marca 1972 r.,  
Rw 282/72 (OSNKW 1972, nr 7–8, poz. 132). 

Jak widać, do rozpoznania powyższych 
dwóch zagadnień biegli nie byli potrzebni. 

I jeszcze jedna ważna kwestia wymaga pod-
kreślenia. Otóż na podstawie badań stwierdzo-
no, że kierujący znajdował się pod wpływem 
środka odurzającego (marihuany). 

Umorzenie postępowania uwalniające kie-
rującego od jakiejkolwiek odpowiedzialności 
za spowodowanie wypadku jest wyrazem ak-
ceptowania przez określony organ procesowy 
zlekceważenia podstawowych zasad bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. 
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kraJ rad, czyli Strzeż Się utOPii

Wyznawców utopijnych wizji wciąż przy-
bywa. Zwykle deklarują oni wiarę w lepszą 
przyszłość w zamian za bieżące wyrzeczenia, 
chcą odbierać jednym, aby w imię bliżej nie-
określonej sprawiedliwości społecznej rozda-
wać innym, wierzą, że Państwo przebuduje 
społeczeństwo stosownie do oczekiwanego 
przez Władzę modelu. Warto ocenić ich hasła, 
postulaty i działania, wykorzystując nauki pły-
nące z realizacji najdłuższego utopijnego eks-
perymentu w nowoczesnej historii w państwie 
zwanym Związkiem Socjalistycznych Republik 
Radzieckich.

W ubiegłym roku, po ponad trzydziestu 
latach od pierwszego wydania paryskiego, 
po wielokrotnych publikacjach w tzw. drugim 
obiegu w czasach Polski Ludowej, otrzymali-
śmy pełne, poprawione wydanie obszernej 
pracy rosyjskich historyków-dysydentów Mi-
chała Hellera i Aleksandra Niekricza pt. Utopia 
u władzy. Historia Związku Radzieckiego od 1917 
roku do naszych czasów w świetnym tłumaczeniu 
Andrzeja Mietkowskiego (Zysk i S-ka, Warsza-
wa 2016). Dzieło to warte jest uważnej lektury 
i refleksji zarówno jako pasjonujący wykład 
historyczny odkłamujący oficjalne wersje 
zdarzeń, którymi i nas w przeszłości karmiono, 
jak i jako inspiracja do rozważań o tragicznych 
skutkach wprowadzenia utopijnych teorii. Je-
dyną krytyczną uwagę można skierować do 

wydawcy za to, że podtytuł drugiego tomu 
polskiej edycji (…od potęgi do upadku 1939–1991) 
wprowadza w błąd czytelnika, oczekującego 
analizy procesu upadku systemu, podczas 
gdy narracja kończy się w połowie lat 80. XX 
wieku.

Streszczanie wykładu historycznego nie ma 
sensu, gdyż czytelnik powinien smakować go 
w całości. Zasadna jest natomiast zachęta do 
sięgnięcia po tę książkę poprzez przywołanie 
niektórych, mających wymiar uniwersalny, ob-
serwacji i diagnoz autorów na temat realizacji 
utopijnych wizji.

I tak warto przypomnieć za autorami, że 
wbrew uświęconym dogmatom w Związku 
Radzieckim nigdy nie było dyktatury prole-
tariatu, ale dyktatura jednej partii politycznej 
i związanej z nią nomenklatury. „George Cle-
menceau mawiał, że wojna jest rzeczą zbyt 
poważną, by powierzać ją generałom. Lenin 
po zagarnięciu władzy dochodzi do wniosku, 
że dyktatura proletariatu jest rzeczą zbyt po-
ważną, by powierzyć ją proletariatowi. (...) 
Ponieważ proletariat okazuje się niezdolny 
do urzeczywistnienia tej dyktatury, zadanie 
bierze na swe barki awangarda klasy robot-
niczej – partia” (t. 1, s. 97). I nie jest to partia 
polityczna, jaką znamy z funkcjonowania sy-
stemu demokracji parlamentarnej. „Partia bol-
szewików została pomyślana i uformowana 



220

PaleStraandrzej tomaszek

jako armia zawodowych rewolucjonistów. Po 
osiągnięciu celu, a więc po przejęciu rządów, 
partia nie chce zadowolić się cząstką władzy, 
drugą część zostawiając do dyspozycji apara-
towi państwowemu. Pragnie być państwem” 
(t. 1, s. 194). A dokładniej – partia jako „zhie-
rarchizowany zakon” i elita uporządkowanego 
w nowy sposób społeczeństwa: „miała stano-
wić zwieńczenie piramidy sowieckiego pań-
stwa: na dole chłopstwo, wyżej – użyteczna 
inteligencja, jeszcze wyżej – klasa robotnicza, 
na szczycie – partia hegemon” (t. 1, s. 197).

Partia rządzi, ale za rezultaty nie odpowia-
da, bo nie jest organem władzy państwowej. 
„Wyjątkowa specyfika systemu sowieckiego 
polega na tym – zauważają autorzy – że partia 
kieruje wszystkim, wszystko kontroluje, ale za 
nic nie odpowiada, gdyż sprawuje ogólne kie-
rownictwo. Partia decyduje, wydaje instrukcje, 
najczęściej ustnie i telefonicznie, a więc nie 
zostawiając śladów – lecz za niepowodzenia 
odpowiadają urzędy państwowe i dyrekcje 
zakładów pracy. Partia ma zawsze rację: na-
prawia cudze błędy, karze, ułaskawia. Stoi 
na straży Ideologii, a zatem na straży Prawd”  
(t. 2, s. 446).

W państwie radzieckim „heglowska formu-
ła, że wszystko, co jest rzeczywiste, jest rozum-
ne, i vice versa, zyskuje nowy sens: rzeczywiste 
jest to, co partia uznaje za rozumne. Innymi 
słowy, życie bez ideologii nie jest możliwe. 
Ideologia pozwala przekształcać fikcję w rze-
czywistość i karmić słowem” (t. 2, s. 521). Ideo-
logia wdziera się wszędzie i wszystko musi być 
nią mierzone, to ona pozwala budować nowe 
społeczeństwo i kształtować nowy, oczekiwany 
przez Państwo, typ człowieka. „Wszechwładna 
ideologia warunkuje zachowanie ludzi sowie-
ckich za pomocą wypracowanego systemu od-
powiednich chwytów, haseł, obrządków. Dwie 
zasady, którymi kieruje się ideologia: 1. Partia 
ma zawsze rację, prowadzi bowiem do komu-
nizmu, do świetlanej przyszłości; 2. Nienawiść 
do wroga jest immanentną cechą sowieckiego 
człowieka” (t. 2, s. 320). Wróg to nie tylko obca 
armia czy zachodni kapitalista w cylindrze i 
z cygarem, ale częściej sąsiad czy znajomy, któ-

remu lepiej powiodło się w życiu, więc warto 
było na niego donieść.

Od 1917 roku główna cecha sowieckiej 
ideologii to „elastyczność, niezrównana gięt-
kość, zdolność do natychmiastowej akceptacji 
tego, co wczoraj było potępiane, do potępienia 
tego, co wczoraj akceptowano. Najistotniejsze 
cechy tej ideologii to po pierwsze fakt, że decy-
zję o radykalnym i niespodziewanym zwrocie 
o 180 stopni podejmuje szef partii, a po drugie, 
że partia niezwłocznie, choć z pewnymi waha-
niami, zgadza się z szefem” (t. 1, s. 50).

Kluczem do sukcesu systemu jest terror 
i obietnica utopii (zob. t. 1, s. 138). „Dla urzeczy-
wistnienia wielkiego skoku w utopię system 
zrodzony w wyniku rewolucji wypracował 
pod kierownictwem Lenina, w latach woj-
ny domowej, prymitywne, ale w warunkach 
kryzysowych, skuteczne instrumenty zarzą-
dzania: strach, terror, rozkaz. Jedynie kryzys 
pozwalał wymagać od obywateli całkowite-
go posłuszeństwa i ofiar – i egzekwować je. 
System wymagał ofiar – dla Celu, dla Dobra 
Przyszłych Pokoleń. W ten sposób przerzucał 
pomost ze świata utopii do świata realnego” 
(t. 1, s. 299).

Władza, aby się utrzymać, musi opierać się 
na kłamstwie. „Od pierwszych dni rewolucji 
październikowej partia oszukuje robotników 
i biedotę miejską. Zwodzi ich nadzieją na po-
kój, na ziemię, na kierowanie państwem, na 
socjalizm – ziemski raj za rogiem. Pod koniec 
lat dwudziestych, oszustwo – nieświadome 
czy świadome – zmienia się w kłamstwo, któ-
re w latach pierwszej pięciolatki staje się Wiel-
kim Kłamstwem. Wielkie Kłamstwo poprzedza 
Wielki Terror, a potem niezmiennie mu towa-
rzyszy” (t. 1, s. 354). Zwieńczeniem Wielkiego 
Kłamstwa było wprowadzenie w 1936 roku 
„najbardziej demokratycznej na świecie” kon-
stytucji, której wg słów Aleksandra Sołżenicyna 
„nie przestrzegano ani pół dnia” (t. 1, s. 423). Ta 
literalnie demokratyczna konstytucja wg auto-
rów odwołujących się do tez Leszka Kołakow-
skiego potwierdza istotną różnicę pomiędzy 
III Rzeszą i państwem radzieckim:

„Sowieckie państwo totalitarne opierało się, 
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podobnie jak hitlerowskie, na totalnym terro-
rze, ale ponadto na totalnym kłamstwie (...) Za 
czasów Lenina terror nazywano jeszcze terro-
rem, biurokrację – biurokracją, powstania prze-
ciwko bolszewikom – powstaniami przeciwko 
bolszewikom. Za czasów Stalina (...) państwo, 
w którym zniszczono wszystkie bez wyjątku 
narzędzia kontroli społeczeństwa nad władzą, 
uzasadnia swą władzę tym, że uosabia ono 
z zasady interesy, potrzeby i pragnienia ludzi 
pracy” (t. 1, s. 425). Jeśli ktoś wykazywał jaką-
kolwiek oddolną społeczną inicjatywę, którą 
w wolnych krajach realizuje poprzez działal-
ność stowarzyszeń czy samorządu, mógł liczyć 
na tolerancję tylko w skrajnie kryzysowych 
sytuacjach, jak głód czy zagrożenie wojenne. 
„Wzór postępowania władzy sowieckiej wo-
bec «tych, którzy śpieszą jej z pomocą, próbu-
jąc jednak zachować pewną samodzielność»:  
1. ustępstwa, jeśli nie ma innego wyjścia; 2. od-
mowa ustępstw, gdy tylko konieczność minęła; 
3. zemsta” (t. 1, s. 184).

Po śmierci Stalina terror polityczny zmienił 
swój charakter, nie dotykał już decydentów, 
a jego rozmiary zostały ograniczone. Zasadą 
stało się selektywne jego stosowanie „kierując 
go tam, gdzie słabnie wielki strach” (t. 2, s. 466). 
Prowadzono kampanie przeciwko pasożytom 
(zob. t. 2, s. 383–384), dysydentów zamykano – 
zgodnie z tezą o braku więźniów politycznych 
w najlepszym z systemów – w szpitalach psy-
chiatrycznych (zob. t. 2, s. 425–426, 518–519). 
„Selektywne stosowanie terroru świadczyło 
o stabilności reżimu, o tym, że totalny terror 
epoki Lenina i Stalina osiągnął cel: pozwolił 
zniszczyć opozycję, zmienić skład społeczny 
ludności, stworzyć państwo oparte na strachu. 
(...) terror totalny, stanowiący zagrożenie dla 
nomenklatury, stracił rację bytu. Terror czasów 
Chruszczowa, a następnie Breżniewa wydawał 
się łagodny, nieistotny – oczywiście tylko w po-
równaniu z prześladowaniami stalinowskimi” 
(t. 2, s. 466).

System przebudował społeczeństwo i wy-
kreował posłuszny mu model człowieka. „Lu-
dzie, którzy utracili wiarę w lepszą przyszłość 
i żyją w strachu przed dniem jutrzejszym – to 

jeden z elementów stabilności sowieckiego sy-
stemu. Stworzono nową wspólnotę, której każ-
dy członek pozbawiony jest wszelkich praw 
i jednocześnie posiada cząstkę władzy – może 
źle pracować, donosić na sąsiada, sprzedawca 
może okpić klienta, urzędnik petenta, wolno 
kraść, dawać i brać łapówki. Okruch władzy 
pozostawiony obywatelom – to nadużycia, 
naruszanie obowiązującego prawa, na które 
państwo przymyka oko. (...) Stabilności reżi-
mu sprzyja nieznana dotąd w historii, nowa 
umowa społeczna: obywatele oddają państwu 
wolność w zamian za kontrolowane przez nie 
prawo do nadużyć, przy czym państwo gwa-
rantuje minimalne warunki egzystencji” (t. 2, 
s. 634). Wprowadzono feudalny system przy-
wilejów (a kiedy panuje głód i nędza, wszystko 
jest przywilejem), chłopów zmieniono w koł-
choźników, ukształtowano metodę wychowa-
nia dzieci opartą o trzy filary: kolektyw, milita-
ryzacja i autorytet (t. 2, s. 520–521).

Największy opór radzieckim utopistom sta-
wiały prawa gospodarki. Już po kilku latach 
komunizmu wojennego w gospodarce trzeba 
było, choć w ograniczonym zakresie, przywró-
cić przedsiębiorczość i zezwolić na obrót towa-
rowo-pieniężny. „Utopia umierała w wielkich 
mękach. Rzeczywistość okazała się silniejsza” 
– tak autorzy komentują przejściowe wpro-
wadzenie tzw. nowej polityki ekonomicznej 
(NEP), czyli zgody na ograniczoną normalność 
stosunków gospodarczych. Potem królowała 
już tylko centralnie zarządzana gospodarka 
państwowa i planistyczne szaleństwo. Plany 
pięcioletnie wypadało wykonywać w cztery 
lata, cały kraj podporządkowany został nie-
ustającym wizjom przebudowy, moderniza-
cji i pogoni za gospodarką Zachodu. Autorzy 
barwnie relacjonują tę gonitwę: „Wskaźniki 
upajają planistów. Upajają też budowniczych 
– obywateli kraju. Wydawać by się mogło: jesz-
cze jeden wysiłek, jeszcze jedna zbudowana fa-
bryka, jeszcze jedna wzniesiona zapora – i oto 
już szczęście za rogiem. Jeszcze krok i uda się 
dogonić i przegonić kraje kapitalistyczne. Ma-
jakowski ponagla: Już czas, naprzód! Stalin 
twierdzi: jeżeli w ciągu dziesięciu lat nie prze-
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mierzymy odległości, na które inne państwa 
potrzebowały 50–100 lat – zmiażdżą nas!” (t. 1, 
s. 333–334). I dalej: „Cały kraj oddala się od 
świata realnego i zaczyna żyć w świecie fan-
tazji i miraży. Wskaźniki przestają cokolwiek 
znaczyć, stają się jedynie symbolem pragnie-
nia, by pędzić naprzód, i jak balon, unoszą 
kraj w nieistniejący świat. Ale kraj nie mógł 
naprawdę oderwać się od rzeczywistości. Do 
wykonania szalonych planów rzucona zostaje 
armia robotników i techników…” (t. 1, s. 334).

A jeśli, mimo importu zachodnich technolo-
gii, nierealnych planów nie dawało się wyko-
nywać, urządzano igrzyska – pokazowe proce-
sy szkodników, bumelantów i gospodarczych 
szpiegów. Oskarżeni przyznają się do wszyst-
kiego, także do otrzymywania instrukcji od 
nieżyjących promotorów (zob. t. 1, s. 337–340). 
Innym sposobem okazania stanowczości było 
powoływanie specjalnych komisji. „Ilekroć 
trzeba było coś szybko zrobić, stwarzano urząd 
o nazwie Nadzwyczajna Komisja, w skrócie 
CzK. Skojarzenie tych dwóch słów samo mia-
ło popędzać. (...) gdy trzeba było zgromadzić 
buty i ciepłą odzież, Sowiet Pracy i Obrony 
utworzył Nadzwyczajną Komisję ds. Walonek, 
Łapci i Półkożuszków, w skrócie Czekwałap. 
Tam gdzie należało dołożyć szczególnych sta-
rań – tworzono komisję nadzwyczajną, a na jej 
przewodniczącego wyznaczano Feliksa Dzier-
żyńskiego” (t. 1, s. 302). Nie próżnowano też 
w zakresie statystyki. Wyniki gospodarcze fał-
szowano, aby móc obwieszczać zawrót głowy 
od sukcesów (t. 1, s. 355). W latach sześćdziesią-
tych narzucona przez kierownictwo polityczne 
rywalizacja z USA w produkcji żywności do-
prowadziła nie tylko do karykaturalnych wy-
naturzeń, ale i do zapaści w rolnictwie. (zob. 
t. 2, s. 362–369, 488–491).

„Mimo poważnych sukcesów na arenie 
międzynarodowej żaden wewnętrzny prob-
lem nie został rozwiązany: ani ekonomiczny, 
ani społeczny, ani narodowościowy – podsu-
mowują autorzy. – Druga przemysłowa potęga 
świata, jak nierzadko określa się ZSRR, nie jest 
w stanie wyżywić własnej ludności, zacho-
wując w dziedzinie handlu zagranicznego 

strukturę przedrewolucyjnej Rosji: eksportuje 
głównie surowce, a sprowadza wyposażenie 
dla przemysłu. Państwo, które deklarowało, 
że jego celem jest zbudowanie społeczeństwa 
bezklasowego, stworzyło hierarchiczne społe-
czeństwo kastowe. Centralnie kierowane, wie-
lonarodowe imperium nie rozwiązało kwestii 
narodowej ani wewnątrz ZSRR, ani w krajach 
obozu, a zmieniająca się struktura demogra-
ficzna dodatkowo komplikuje i wzmaga kon-
flikty” (t. 2, s. 622).

Praca Hellera i Niekricza nie ma happy 
endu. Nie kryją oni rozczarowania polityką 
przywódców krajów Zachodu wobec Związku 
Radzieckiego. „Historycy XXI wieku odnotują 
zapewne (...) jako najdziwniejszy paradoks 
XX stulecia niezachwiany zapał kapitalistów 
w dopomaganiu krajom komunistycznym, 
nieukrywającym swojego celu, jakim było… 
zniszczenie kapitalizmu – piszą. – Przez 60 lat 
istnienia władzy sowieckiej kapitaliści łudzili 
się, że ZSRR przekształci się w państwo kapi-
talistyczne wyższej generacji – z twardą wła-
dzą, bez prawa do strajku, z nieograniczonymi 
możliwościami czerpania zysku” (t. 2, s. 507). 
Autorzy wykazują, że zachodni liderzy dają się 
wodzić za nos, nie dostrzegając agresywnego 
charakteru polityki zagranicznej ZSRR (zob. 
t. 2, s. 482–484, 492–496, 507–509) i ułatwiając 
realnemu agresorowi zbrojenia. „Dylemat: 
masło czy armaty znalazł wreszcie rozstrzyg-
nięcie – konstatują w latach osiemdziesiątych. 
– Odprężenie pozwoliło Związkowi Sowieckie-
mu zaangażować się bez reszty w produkcję 
armat, a masło w razie potrzeby kupować na 
dogodnych warunkach na Zachodzie” (t. 2, 
s. 507).

Konferencję w Helsinkach z 1975 roku 
oceniają krytycznie, jako potwierdzenie nie-
naruszalności europejskiej strefy wpływów 
realnego socjalizmu, ostateczne zwycięstwo 
radzieckiego systemu w polityce zagranicznej, 
dokończenie przez Breżniewa dzieła zapocząt-
kowanego przez Stalina w Jałcie i Poczdamie. 
Kończą gorzko: „Historia Związku Sowieckiego 
– to historia społeczeństwa i państwa zniewo-
lonych przez partię. To historia państwa, które 
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zniewoliło społeczeństwo. To historia partii, 
która opanowała państwo, aby stworzyć nowy 
typ człowieka, który pozwoliłby jej na zawsze 
zachować Władzę. To wreszcie historia oporu 
Człowieka. Sukcesy systemu są oczywiste. Ale 
historia nie stoi w miejscu. Pamięć o przeszłości 
pozwala żywić nadzieję” (t. 2, s. 628).

Dziś wiemy, że ta nadzieja w naszym 

przypadku się spełniła. Zniewalający, oparty 
o utopię, system upadł, wolność nie jest defi-
cytowym towarem. Warto pamiętać, że życie 
to tu i teraz, a nie – by użyć słów rosyjskich au-
torów – obiecywane w przyszłości „szczęście 
za rogiem”. Dlatego lepiej, aby utopijne wizje 
pozostawały na papierze i aby ich zwolennicy 
nie mieli szansy ich realizacji.
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śmierć OdSłOniła Brudy (cz. 2)
Bezkres niepewności u kresu pewności

Istnieją zbrodnie, których nie obejmują kodeksy, 
i one są najgorsze, gdyż musimy je karać sami, 
a żaden sędzia nie jest tak surowy jak my sami. 

AUGUST STRINDBERG
Z kwestii artysty malarza Adolfa w sztuce  

Zbrodnie i zbrodnie (przekład Zygmunta Łanowskiego)

PProcesy 
artystyczne

Piątek i piąty dzień procesu. W sali kolum-
nowej zbity tłum. No, sensacja! I trwożne za-
dziwienie. Takie morderstwo w sferze ludzi in-
teligentnych, wykształconych, szanowanych, 
zamożnych?!

Taka niby sfera, a przecież jednak „w strasz-
nych mieszkaniach straszni mieszczanie”. 
Tragicznie zmarły najwyraźniej nie widział 
nic zdrożnego w zapraszaniu do mieszkania, 
zajmowanego z matką, najrozmaitszych ko-
biet trudniących się nierządem. Żona może 
nie tylko dlatego się wyprowadziła, bo (ofi-
cjalnie) miała powyżej uszu bliską obecność 
teściowej, ale także z powodu „swobodnego” 
trybu życia męża, dziwnego człowieka, któ-
ry spośród jej potrzeb zdolny był zaspokajać 
wyłącznie materialne. Mogłoby się wydawać, 
że stronił od płci przeciwnej, okazało się, że 
jest wręcz przeciwnie; niby jednak w tej 

mierze stawiał na rozmaitość, a przecie przy-
wiązywał się do pewnych typów zgodnych 
z jego wyobrażeniami do tego stopnia, że 
nie zrywał kontaktów z pierwowzorem bo-
haterki ulicznej piosenki z refrenem „skradł 
jej całusa, ona mu zegarek”. Zamożny ele-
gant Gierszewski korzystał z tego wyrosłego 
na ludzkiej nędzy nadmiaru płatnej miłości, 
który oferowała międzywojenna Warszawa. 
O tym, do czego doprowadza bezrobocie, 
głód i niepewność jutra, o masach młodych 
dziewcząt czekających na klienta, na owego 
„miłego wujaszka”, w okolicach Ogrodu Sa-
skiego i na trotuarach mniej reprezentacyj-
nych ulic, pisali świadkowie epoki: w wy-
pełnionym osobistym dramatem ostatnim 
rozdziale autobiograficznej książki będący 
u progu starości artysta malarz i mason Ma-
rian Trzebiński1, oraz we wspomnieniach 

1 M. Trzebiński, Pamiętnik malarza, opracował M. Masłowski, Wrocław 1958.
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znakomity pisarz Romain Gary2, którego, 
czternastolatka, zaraz po przyjeździe z Wil-
na do Warszawy uderzył widok prostytutek 
wręcz w jakimś pochodzie defilujących po 
stołecznym bruku. Wysztafirowane, z jaskra-
wym makijażem, a także te młodziutkie – do 
wyboru – o ustach, rzęsach i brwiach „niepo-
prawionych” szminką. Dla inżyniera i przed-
siębiorcy budowlanego jedna z używek, za 
którą się płaci i której konsekwencją może 
być ewentualnie dolegliwość weneryczna, 
z którą medycyna daje sobie radę (pod wa-
runkiem honorarium dla dobrego lekarza, 
z czym zamożny nie ma problemu). Straszni 
mieszczanie czynią strasznymi mieszkania, 
które, gdy się wprowadzali, były piękne.

Wśród publiczności słynni z niekonwencjo-
nalnych metod adwokaci: Zygmunt Hofmokl-
-Ostrowski i Witold Szumański, a także aktorzy, 
wśród nich sławna z kina Maria Żabczyńska.

W drzwiach vis-à-vis publiczności pojawia 
się elegancko, choć nie przesadnie starannie 
ubrana kobieta, spokojnie i pewnie defiluje, 
rzec by można, przed stołem sędziowskim, 
dochodzi do ławek dla świadków, ale nie sia-
da, tylko przechodzi przez salę i otwiera drzwi 
naprzeciw ławy przysięgłych. Kiedy wszyscy 
byli przekonani, że to Kucharska, drzwiami, 
którymi weszła ta, która właśnie znika po dru-
giej stronie sali, wchodzi identycznie ubrana 
kobieta w tym samym wieku i podobnej budo-
wy... co poprzednia.

Pytanie sądu do świadka Mosiejczuka, 
który zeznawał, że w dniu zabójstwa widział 
Kucharską wychodzącą z kamienicy Gier-
szewskich: – Którą z tych pań widział świadek  
29 września ubiegłego roku?

Mosiejczuk, trochę zegarmistrz, trochę pa-
ser, wskazuje drugą kobietę, podobną.

Reakcje publiczności, twarze prawników. 
Mosiejczuk już wie, że chybił. – „Ale katego-
rycznie nie mogę tego stwierdzić – wygłasza 
– bo żeby naprawdę rozpoznać spotkaną ko-
bietę, musiałbym ją wcześniej znać”. 

Dziekan Nowodworski po zadaniu paru 

prostych pytań podważa wiarygodność zeznań 
Mosiejczuka: – Skoro świadek nie jest w stanie 
opisać, jak były ubrane widziane przed chwilą 
kobiety, biorące udział w konfrontacji, to jak 
może pamiętać ubiór kobiety, którą widział 
wychodzącą z domu 29 września ubiegłego 
roku, i która, według jego zeznań, miała być 
panią Kucharską?

Adwokat Wasserberger, pytając o przeszłość 
świadka, dowiaduje się, że Mosiejczuk ma 
bardzo często do czynienia z policją i z sądami 
– jako karany kilkoma miesiącami pozbawienia 
wolności za liczne przywłaszczenia. 

– Wczoraj właśnie wyszedłem z więzienia 
– zeznaje Mosiejczuk.

– O której godzinie świadek wyszedł z wię-
zienia? – pyta mecenas Wasseberger.

– Nie pamiętam.
– A o której godzinie świadek zjawił się 

w domu?
– Nie bardzo pamiętam.
– Świadek Mosiejczuk nie orientuje się 

w czasie. A przecież jest zegarmistrzem – za-
uważa mecenas Wasserberger. 

Śmiech na sali. – To cud – ktoś mówi, ocie-
rając spocony kark – że zmieściło się tu dziś 
tyle ludzi!

Julia Kucharska nie wytrzymuje. Po raz 
pierwszy na sali sądowej wybucha płaczem. 
To nie z żadnych innych powodów, tylko na 
widok Jackowskiej, nie tyle przecież rywalki, 
ile osoby, z którą zdradza ją mąż.

Jackowska: – W dniu morderstwa mecenas 
Kucharski był u mnie w mieszkaniu od godziny 
dziesiątej do trzeciej po południu. Potem poje-
chałam do antykwariusza sprzedać cenniejsze 
książki. Od antykwariusza telefonowałam do 
Wiesia, znaczy do mecenasa Kucharskiego, 
żeby uzgodnić cenę sprzedaży starodruków. 
Wtedy Wiesio powiedział mi o śmierci szwa-
gra. Tego dnia już się nie widzieliśmy. Dopiero 
w niedzielę, u niego w domu, pod nieobecność 
żony, która była na zebraniu rodzinnym w do-
mu zmarłego. Wiesio, no, mecenas Kucharski, 
był wstrząśnięty i tak bardzo zdenerwowany, 

2 R. Gary, Edukacja europejska [1945], przełożył J. Waczków, Warszawa 1997.
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że aby uchronić go od jakiegoś nieszczęścia, 
wyjęłam z biurka jego pistolet, włożyłam go 
do kieszeni płaszcza, a gdy wróciłam do domu, 
płaszcz powiesiłam i, proszę mi wierzyć, zapo-
mniałam.

Sekretarka Jackowska powtórzyła z naci-
skiem: – Nie wydaje mi się prawdopodobne, 
żeby tej zbrodni dokonała kobieta!

Jej wypowiedź jakże kontrastuje z emocjo-
nalnymi wynurzeniami żony kochanka, która, 
gdy tylko ma okazję, pokrzykując, daje na sali 
sądowej pokaz domorosłego oskarżycielstwa: 
– Charlotta Gierszewska, o! Jako wdowie po 
moim bracie należałoby się jej trzy czwarte jego 
majątku! Wszyscy wiedzą, że mieli siebie dość. 
Czyż to nie powód, żeby zrobić coś, co przy-
śpieszy podział spadku?

Miała, wiadomo, masło na głowie, jak to 
mówią we Lwowie. Poszlaki coraz silniejsze; 
obrońcy robią, co mogą, ale co mogą, oprócz 
efektownego wikłania się w szczegóły, w obli-
czu nie tylko braku alibi, lecz także braku choć-
by śladu sympatii ławy przysięgłych i publicz-
ności do głównej podejrzanej? Jakiś chyba 
brak wrodzonego wdzięku, jakaś prymitywna 
twardość w tym jej najwidoczniej przekonaniu 
o własnym uroku.

Po źle zorganizowanej „próbie głosu”, kiedy 
to Charlotta Gierszewska miała na podstawie 
rozmowy telefonicznej rozpoznać głos tajem-
niczej kobiety, która do niej dzwoniła z re-
welacjami (skończyło się fiaskiem, ponieważ 
po drugiej stronie drutu rozemocjonowana 
Jackowska prosiła panią Charlottę o potwier-
dzenie, że wtedy to nie ona telefonowała) i po 
przerwie obiadowej rozpoczęły się zeznania 
służącej państwa Kucharskich, Wiktorii Ra-
falskiej, ważne w tym procesie, przy tym bar-
wne.

Państwo nie krępowali się przed służącą. 
Kłótnie i zwady były na porządku dziennym. 
Ostatnia sprzeczka, ostra – w przededniu po-
grzebu Gierszewskiego. Kucharski upierał się, 
że na pogrzeb szwagra nie pójdzie. Kucharska 
zaciągnęła męża do pokoju, by go przekonać 
za zamkniętymi drzwiami, a gdy wypadł stam-
tąd, był posiniaczony i z podrapaną twarzą. 

Pan Kucharski jednak do pewnego momentu 
robił wszystko, by zapewnić żonie alibi. Nie 
miał na podorędziu czegoś tak solidnego, co 
miała na przykład wdowa Gierszewska, którą 
w feralne przedpołudnie kilkanaście osób, plus 
obsługa, widziało w kawiarni z porucznikiem 
Kaczorkowskim, ale się starał (przecież cho-
dziło o pieniądze za spadku): na jego żądanie 
Rafalska zniszczyła bilet pani z Warszawy do 
Komorowa z datą i godziną odjazdu kolejki 
EKD. Jeszcze teraz utrzymuje jednak, że zro-
biła to z dobrego serca. Ani przez myśl jej nie 
przeszło, że miałaby chronić przestępcę. Zlito-
wała się, twierdzi, nad swą panią, którą matka 
miała oskarżać o zamordowanie brata. 

Dziwne rzeczy opowiada służąca. Między 
innymi o kluczach. Kucharscy dysponowali 
kluczami do bramy i do windy w kamienicy 
Gierszewskich. Nie oddali ich, kiedy zostali eks-
mitowani, w czym nie ma nic dziwnego. Tkwiły 
w szkatułce Kucharskiej. Kiedy policja ich nie 
odnalazła podczas pierwszej rewizji, Kucharski 
miał powiedzieć do służącej, że w tej sytuacji 
„lepiej byłoby je gdzieś zgubić”. Rafalska za-
mierzała zrealizować to w jakimś ruchliwym 
miejscu, ale nie zdążyła i kiedy wkroczyła do 
mieszkania policja, żeby robić drugą rewizję, 
podobno wrzuciła te klucze do ustępu. 

Popłoch zapanował w mieszkaniu Kuchar-
skich. 

– „Dusiątko, tyś to zrobiła?” – ta fraza po-
wtarza się w zeznaniach służącej Rafalskiej. 
Słyszała, jeszcze przed aresztowaniem Kuchar-
skiej, jak mecenas pyta z niedowierzaniem i jak 
jego żona potwierdza... i wtedy on się łapie za 
głowę, próbuje odchrząknąć, wreszcie mówi 
ochrypłym nagle głosem: – „Spadek przepadł! 
Przecież morderca nie może dziedziczyć!”.

Kucharski, który zdaniem służącej był bar-
dzo do niej przywiązany, a nawet zwierzał 
się ze spraw intymnych, jak dziecko wtulając 
twarz w jej ramiona, uprosił ją, żeby nic nie 
mówiła w czasie śledztwa. Wszystko może 
mówić dopiero w sądzie, bo tam już nic jej nie 
może grozić. 

Uwierzyła mu – boć to adwokat. Nie brała 
pod uwagę, że od lat bez praktyki i, łagodnie 
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mówiąc, nie cieszy się w środowisku uzna-
niem. 

W czasie jednego z przesłuchań nie ustrze-
gła się od napomknięcia, że „coś wie”. Wy-
wiadowca policyjny posłał po prokuratora. 
Przybyły prokurator Furstenberg odczytał jej 
artykuł 142 punkt 6 kodeksu karnego: o ile 
sprostuje fałszywe zeznania jeszcze przed 
rozprawą sądową, to nie będzie karana za zło-
żenie fałszywych zeznań. Wtedy Rafalska dała 
sobie spokój z sentymentami i opowiedziała 
o wszystkim.

Na wniosek mecenasa Wasserbergera za-
protokołowano ten szczegół zeznań. 

Pytana przez obrońcę, czy Kucharscy mó-
wili przy niej o intymnych szczegółach swego 
życia, potwierdza skwapliwie, powtarza to, co 
zeznała podczas rozprawy przy drzwiach za-
mkniętych: – Kucharska mówiła mi, że jej brat 
się rozwodzi, bo żona go zaraziła, a Kucharski 
mi mówił, że i on się od swojej żony zaraził!

Kucharska wstała i gwałtownie zaprzeczyła 
słowom służącej. Została przywołana do po-
rządku, jeżeli porządkiem nazwać sytuację 
pogrążenia.

Mistrz Polski oraz Czechosłowacji w strzela-
niu do rzutków Wilhelm Ziegenhirte zeznał, że 
zna Kucharską od kilkunastu lat. Jeszcze w lip-
cu ubiegłego roku prosiła go o zmienienie lufy 
w pistolecie. Wydawała się nie dbać o los po-
wierzonej mu broni. Odebrała ją, jak wiadomo, 
tuż przed śmiercią brata. Stan broni, w której 
w magazynku pozostało z siedmiu sześć naboi: 
– Lufa nie była u mnie w zakładzie przestrzeli-
wana, tylko czyszczona szczoteczką używaną 
wcześniej do czyszczenia innej broni. I jeszcze 
jedno – mówi pan Ziegenhirte – otóż i ja ode-
brałem tamtego feralnego dnia  tajemniczy te-
lefon. Kobiecy głos i pytanie: „Czy Kucharska 
zabrała z pana zakładu rewolwer?” 

24 kwietnia 1939. Sobota, szósty dzień proce-
su. Drobiazgi, które niewiele wnoszą. Mecenas 
Ettinger wnosi o sprawdzenie, ile biletów sprze-
dano w feralnym dniu na kolejkę EKD na trasie 
Warszawa–Komorów. – Możliwe, że tylko ona 
jedna jechała w tym składzie – dodaje i zapewne 
ma coś na myśli. Efekt teatralny w każdym ra-

zie jest. Spośród trzynastu tego dnia świadków 
(matka i siostra Kucharskiego, które skorzystały 
z dobrodziejstwa ustawy o odmowie składania 
zeznań; szwagier Kucharskiego, Henryk Kra-
siński; znani lekarze warszawscy: Jerzy Musz-
katenblitt, także były wydawca zamkniętego 
przez władze „Dziennika Popularnego”, Do-
brzyński, Bauer; panna Łopatek, była służąca 
Charlotty Gierszewskiej) tylko pojawienie się 
wywiadowcy nazwiskiem Leńko podniosło 
temperaturę. To ten policjant przesłuchiwał 
służącą Rafalską. Już 17 marca 1939 była ona 
– zdaniem Leńki – przekonana w 95% o winie 
Kucharskiej. Rafalska miała w domu państwa 
baczenie na wszystko, mało tego, można powie-
dzieć, że miała oczy dookoła głowy, szczególnie 
od momentu, kiedy Kucharski, wykorzystując 
jej wyjście za potrzebą, skradł z torebki służącej 
wypłatę miesięczną w banknotach, które sam jej 
przed chwilą wręczył!

– Czy podsłuchiwała? Czy podglądała? 
– Owszem, jeśli już trzeba to nazwać.

Opowiadała wywiadowcy Leńce, jak to za-
raz po wiadomości o nagłej śmierci Gierszew-
skiego Kucharski zatelefonował do Jackowskiej, 
a gdy przyszła, wręczył jej coś, co mieściło się 
w dłoni – i mógł to być pistolet. Zaraz potem 
zabrał Rafalską ze sobą do taksówki. W czasie 
podróży do Komorowa, po panią, Kucharski 
miał się wydawać rozluźniony, żartował. Leń-
ko wydobył od Rafalskiej zeznanie (którego nie 
powtórzyła przed sądem): „Wikciu, ja wszyst-
ko wiem, zabójstwa dokonała moja żona”. 
Czy możliwe, żeby stary wyjadacz wyjawiał 
służącej, jak na śledztwie, straszną prawdę? 
Możliwe, że podpis pod zeznaniem Rafalska 
złożyła pod bolesnym naciskiem argumentów 
wywiadowcy.

Temuż wywiadowcy, Leńce, bacznie przy-
patruje się adwokat Drobniewski i wreszcie 
pyta: – Czy to pan, panie wywiadowco, jest 
autorem słynnego raportu o odnalezieniu „po-
szukiwanego” sędziego śledczego?

Leńko, zaskoczony i natychmiast skonster-
nowany, potwierdza.

Adwokat Drobniewski zwraca się wprost do 
sądu: – Nie mnie tu wnikać w sposób prowa-
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dzenia policyjnego śledztwa, które tu w wielu 
punktach dało rezultaty najdalsze od finezji, 
ale zaniepokojony czuję się w obowiązku po-
informować, że to śledztwo prowadził  ten 
sam wywiadowca Leńko, który na podstawie 
rysopisu podejrzanego osobnika odszukał... 
odszukał sędziego Bigelmayera! 

Wobec stwierdzonego faktu, że Kucharska 
w feralnym dniu wyjechała z Warszawy do 
Komorowa, zeznania następnego ze świad-
ków, Sadkowskiego, dozorcy domu przy ul. 
Mianowskiego, można uznać albo za rewela-
cję, albo za bałamuctwo. Adwokat Drobniewski 
– który najwyraźniej ma dobry dzień – potrafi 
jednak zdyskredytować uparte twierdzenie 
Sadkowskiego, że „lokatorka Kucharska przez 
cały dzień siedziała w domu”. 

Lepiej zacytować in extenso:
„Z ławy obrończej adw. Drobniewski zadaje 

dziwne pytanie:
– A czy pan przypomina sobie, że niedawno 

pytano się pana o inżyniera Donicę? 
– Tak, pamiętam.
– A kiedy to było? – pyta adwokat.
– W ubiegłą sobotę.
Adw. Drobniewski ustala jeszcze, czy świa-

dek pamięta to na pewno. Dozorca Sadkowski 
przypomina sobie dokładnie, opowiada nawet, 
co tego dnia robił.

Wówczas adw. Drobniewski wstaje i stwier-
dza, że mając wątpliwości co do pamięci świad-
ka, pozwolił sobie na eksperyment. Wysłał mia-
nowicie na ul. Mianowskiego jednego ze znajo-
mych, który wypytywał dozorcę o «inżyniera 
Donicę». Było to nie w ub. sobotę, ale we 
czwartek 20 bm. i świadek nie pamięta, jak się 
okazuje, czy ta rozmowa odbyła się dwa dni 

temu, czy przed tygodniem. Jakże więc może 
pamiętać, co Kucharska robiła przed siedmiu 
miesiącami? Zagadka komplikuje się więc 
w dalszym ciągu”3.

Świadkowie nie pamiętają teraz, czy Ku-
charską widzieli w Komorowie w południe 
w czwartek, czy w środę. Z raportów kaso-
wych wynika, że sprzedano o wiele więcej niż 
jeden bilet na EKD rano i w południe 29 wrześ-
nia 1938, zaciera się więc trop adwokata Was-
serbergera. No, jest jeszcze sprzedawczyni 
w warszawskiej trafice, która zapewniając, że 
ma znakomitą pamięć, oznajmia, że widzia-
ła Kucharską wychodzącą ze swojego domu 
w porze, kiedy o kilka ulic dalej ktoś dokony-
wał mordu na architekcie, a następnie – dla 
potwierdzenia wiarygodności – dodaje, że tę 
samą i identycznie ubraną Kucharską widziała 
w tym samym miejscu także w czwartek, do-
kładnie dwa tygodnie później. Tu trafikarka 
podważyła prawdę swoich zeznań: nie mogła 
bowiem widzieć Kucharskiej, gdyż ta była od 
kilku dni osadzona w więzieniu.

Świadek Wierzbowska, od paru lat właś-
cicielka willi w Komorowie4, która zna Ku-
charską jako osobę, która nie życzy sobie, by 
ktoś obcy kręcił się po ogrodzie, ceniącą sobie 
spokój i ciszę, przyjeżdżającą tam tylko z psem 
i zawsze zajmującą pięć pokoi, nie pamięta, czy 
feralnego dnia przybyła ona przed południem, 
czy w obiad, utkwiło jej jednak w pamięci, że 
była jakaś nieswoja: nie, żeby roztrzęsiona, ale 
popłakiwała obrócona do okna. 

Siódmy dzień procesu, poniedziałek. Na 
wniosek prokuratora jest powtórnie przesłu-
chiwana Charlotta Gierszewska. Alibi niby nie 
do zbicia, ale... Służąca jej zeznała, że pani oko-

3 IKC z 24 kwietnia 1939, s. 8.
4 Wcześniej willa należała do Kucharskiej. Otrzymała ją jako część spadku po ojcu. Kucharska jednak pozbyła się 

udziałów w tej willi. Sprzedała na wolnym rynku. Tymczasem zaproponowała bratu, że odda mu swoją część willi za 
10 000 zł. Brat dał pieniądze, a następnie chciał zrobić wpis notarialny – i dopiero wtedy okazało się, że dom ma już 
innego właściciela. Kiedy Kucharska nie chciała oddać bratu pieniędzy, Gierszewski oddał sprawę do sądu. Oszustka, 
winna podwójnej sprzedaży, została pozwana także przez własną matkę. Procesy toczyły się we wrześniu 1938. Nie 
przestawała zaciągać pożyczek, których nie oddawała. Zrywała kontakty z wierzycielami. O dziwnym jej stosunku 
do uczciwości świadczy taki m.in. fakt: zaciągnęła kredyt na drogą rzecz – maszynę do pisania; maszynę natychmiast 
po otrzymaniu sprzedała. Rat nie miała zamiaru spłacać. Przestała matce wypłacać należną rentę (notabene matka 
niezależnie od omawianego procesu wytoczyła córce sprawę sądową o zaległą i bieżącą rentę).
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ło godziny dwunastej w południe rozmawiała 
z kimś przez telefon po niemiecku.

– O, jestem ostatnio chora, konsultowałam 
się telefonicznie z doktorem Fijałkowskim. 
Rozmawiałam z nim po niemiecku. 

– Służąca była pewna, że rozmawiała pani 
wtedy przez telefon z mężem. Z mężem, jak 
wiemy, rozmawiała pani zwykle po niemie-
cku. 

– A tegoż dnia to z mężem o której godzinie 
pani rozmawiała przez telefon? – pyta mecenas 
Ettinger.

– O dziesiątej czterdzieści pięć.
Wstaje mecenas Wasserberger: – Czemu 

zmienia pani swoje zeznania? Wcześniej mó-
wiła pani, że o dwunastej.

– Teraz lepiej orientuję się w czasie.
– Czy to możliwe?
– To się zdarza. Zresztą zeznania składałam 

przed policją, a nie przed sędzią śledczym. 
 – A więc pani uważa – mówi adwokat Was-

serberger – że prawdziwe zeznania trzeba skła-
dać tylko przed sędzią śledczym?

Adwokat Ettinger protestuje przeciw zada-
waniu tego rodzaju pytań.

Przewodniczący nie widzi w tamtym pyta-
niu niczego niestosownego. 

– Mam wrażenie – mówi Wasserberger – że 
moje pytanie nie sprawiło przykrości pani Gier-
szewskiej, było natomiast bardzo nieprzyjemne 
dla jej adwokata, który wszczął całą kwestię.

Korowód świadków; głosy, słowa, które nic 
nowego nie wnoszą do sprawy. Wreszcie jest! To 
już po przerwie obiadowej. Sekretarz komorni-
ka, Grabowski, ustalił, że Kucharska 29 wrześ-
nia 1938 nie była w kancelarii jego patrona... 
A Kucharska w trakcie przesłuchania zeznała, 
że tamtego dnia między godziną 10 a 12 była 
u tego komornika. Alibi w strzępach.

Nazajutrz, ósmego dnia procesu – sensa-
cja. Na ławie oskarżonych pojawił się mąż 
Kucharskiej, adwokat, jak już mówią, tylko 
z nazwy. W bardzo ciemnych okularach – 
których nie zdejmie – usiadł z dala od żony. 
Toteż między małżonkami zieje – dosłownie 
– pustka.

Bardzo nieprzyjemnie. Świadek adwokat 

Neumarkt mówi, że załatwiał z Kucharską 
sprawy pieniężne swoich klientów, a raczej 
usiłował to robić w sytuacji, kiedy wierzy-
cielka nieustannie płakała, skarżąc się na jego 
nieustępliwość. Adwokat Redych zeznaje, że 
w imieniu dyrektora Krzyczkowskiego, na-
bywcy, pertraktował z Kucharskimi w sprawie 
sprzedaży domu przy Opaczewskiej 54. Świa-
dek adwokat Goldblum zeznaje, że wystąpił 
przeciwko Kucharskiej z pełnomocnictwa 
pełnomocnika Libka, któremu przy okazji 
powyższej transakcji Kucharscy nie wypłacili 
należnej prowizji: poważnej kwoty 6600 zł. 
Świadek Libek przybliżył ohydne matactwa 
Kucharskich, nie wiedzieć czemu nazywając 
to, co zrobili, „kawałem adwokackim”. Otóż 
po udanej transakcji, kiedy pośrednik Libek 
i Kucharscy wracali po miłej przekąsce do 
domu, Kucharski nagle spojrzał na Libka, 
następnie wzrok przeniósł na żonę i wyrzekł 
z drżeniem: – Lusiu, sprawdź, czy masz pie-
niądze! – Lusia [Julia] sprawdziła, złapała się 
za serce szepcąc, że brakuje siedem tysięcy. 
Kucharscy „rzucili podejrzenie” na Bogu du-
cha w tym wypadku winnego Libka. Ten, nie 
dość, że po prowizji musiał się obejść sma-
kiem, został oczerniony. Nie puścił tego pła-
zem: wytoczył im sprawę.

Przesłuchiwani w charakterze świadków 
artysta malarz Wiechecki i jego żona zeznają 
zgodnie, że Kucharscy, zaprosiwszy ich do Ko-
morowa, okradali ich podstępnie, wyciągając 
to z torebki, to z płaszcza pojedyncze banknoty 
dziesięcio- i dwudziestozłotowe...

Jeszcze tylko prowadzenie takich i po-
dobnych „interesów” łączyło Julię Kucharską 
z mężem. Coraz częściej odgrywała wyzna-
czone mu przezeń role, żyła w świecie coraz 
bardziej wyimaginowanym, prowadziła qua-
si-pamiętnik intymny, wypełniony sytuacjami 
zrodzonymi z fantazji erotycznych − byleby 
najdalej od rzeczywistości, w której była po 
prostu zdradzaną żoną.

3 maja 1939. Kilkaset osób w Sali Kolumno-
wej Sądu Okręgowego w Warszawie. W tle za 
stołami sędziowskimi bieleją klasycystyczne 



230

PaleStramarek Sołtysik

rzeźby. Nastrój, rzec by można, niecierpliwej 
powagi. Wiceprzewodniczący Przybyłowski 
oddaje głos oskarżycielowi publicznemu, pro-
kuratorowi Stanisławowi Furstenbergowi.

Furstenberg przedstawia bez zawoalowania 
ohydne pod względem moralnym środowisko, 
w którym żyli oskarżeni: adwokat już tylko 
z nazwy i jego żona. Trudno doprawdy sobie 
wyobrazić, że motywami, jakże prymitywny-
mi, które kierowały nimi, była chęć użycia za 
wszelką cenę. Moralne bagno. Odtworzony 
w śledztwie obraz rodziny Gierszewskich, 
ludzi z jednej z najzamożniejszych rodzin, 
należących w Warszawie do najbardziej wpły-
wowych, budzi w prokuratorze odrazę i przy-
gnębienie. − Ci ludzie, mówi z naciskiem, szli 
ślepo za hasłem „bogaćcie się!”. Od 1930 mał-
żeństwo Kucharskich było pozorne. Łączyły 
ich tylko przestępstwa finansowe, których do-
konywanie stało się nałogiem. Pieniędzy wciąż 
mieli nie tyle może za mało, ile niewystarczają-
co w stosunku do życia nad stan − życia utra-
cjuszy. Julia Kucharska − poinstruowana przez 
męża, jak należy posługiwać się pistoletem − 
poszła z bronią, żeby skrytobójczo zastrzelić 
brata. Z premedytacją, na zimno, dla zdobycia 
dużych pieniędzy. Skoro wziąwszy pistolet, 
pytała męża, czy huk nie będzie zbyt duży, nie 
myślała o samobójstwie, bo samobójcę naj-
mniej obchodzi siła huku. W tym poszlako-
wym procesie nie można mieć wątpliwości, że 
to Kucharska zabiła. Jej mąż jest zbyt tchórzli-
wy, by zabić. Tak. Poza tym Kucharski nie umie 
kłamać. Można od niego otrzymać odpowiedź 
na każde pytanie, o ile się go tym pytaniem 
zaskoczy. Kucharski poduszczał do zbrodni, 
Kucharska zabiła. Ani jednej okoliczności łago-
dzącej nie można znaleźć dla małżonków-mor-
derców i nie ma możliwości poprawy − mówi 
prokurator, żądając dla Julii Kucharskiej kary 
śmierci przez powieszenie, a dla Wiesława Ku-
charskiego kary pięciu lat więzienia (także jako 
„dla adwokata, który nie zawahał się przed fał-
szywym oskarżeniem człowieka”). 

Adwokat Jodłowski, który broni wdowy 
po zamordowanym, Charlotty Gierszewskiej, 
po ustaleniu powództwa cywilnego o sym-

boliczną złotówkę strat moralnych mówi, że 
porucznik Kaczorkiewicz nie mógł być skryto-
bójcą. Podkreśla, że mógł bez wielkiego trudu 
załatwić sprawę rozwodu, bez uciekania się 
do zabójstwa. Zbrodnię mogła popełnić tylko 
Kucharska: uwielbiała pieniądze i nienawidziła 
brata. Służąca Rafalska, najpewniej pod presją 
swych pracodawców, początkowo w śledztwie 
ukryła to, co słyszała, mianowicie będący dziś 
na ustach całej Warszawy dialog małżonków 
Kucharskich, ten z twierdzącą odpowiedzią 
morderczyni na pytanie męża: − Lusieńko, tyś 
to zrobiła? (a może: ... czyś to zrobiła?).

− Został jej obraz brata zabitego przy biur-
ku i tak zeznała − dzieli się swoim kapitalnym 
spostrzeżeniem mecenas Ettinger − a tymcza-
sem, gdy przyszła krytycznego dnia do pokoju 
brata po raz drugi, zmarły już leżał na kanapie, 
co zeznają zgodnie wszyscy świadkowie. Poza 
tym − zdaniem jego, drugiego obrońcy Char-
lotty Gierszewskiej − spośród podejrzanych 
tylko Kucharska podawała fałszywe alibi. Spo-
śród podejrzanych żaden − właśnie z wyjąt-
kiem Kucharskiej − nie starał się ukryć broni. 
Kucharska czuła się winna. Bo była winna. − 
I tu − kończy Ettinger − zgadzam się z proku-
ratorem: nie pomijając pewnych specyficznych 
predyspozycji, to właśnie sytuacja materialna 
kazała Kucharskiej zabijać. 

Nazajutrz o niedociągnięciach śledztwa, 
zogniskowanego na postaci najbardziej pa-
sującej do tezy o zabójstwie dla zysku, mówi 
adwokat Jan Drobniewski, jeden z obrońców 
Kucharskiej. − Ten strzał − twierdzi − padł 
z ręki mężczyzny. To strzał precyzyjny, wy-
mierzony co do milimetra. Pewna śmierć przy 
minimalnym wylewie krwi.

Precyzyjnie obnaża błędy śledztwa: wszyst-
ko zaczęło się od anonimowego telefonu 
z informacją, że zabójstwa dokonała Kuchar-
ska. Wszystkie inne wątki, które się wprost 
narzucały, zostały w śledztwie pominięte. Na 
przykład fakt, że Gierszewski tego dnia rano 
podjął kwotę 20 000 zł. Ktoś widział, wiedział 
lub widział w banku podjęcie pieniędzy i to 
mu wystarczyło, by opracować plan rabunku. 
A to, że Gierszewski wpłacił w jakąś chwilę 
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potem te pieniądze na rachunki swoich wy-
konawców, już nie obchodziło złoczyńców. 
Para z półświatka przestępczego zjawiła się 
u Gierszewskiego po godzinie 11.00. Bardzo 
możliwe, że była z nimi w zmowie służąca Mo-
lenda i to właśnie ona wyszła z domu, dając im 
tym znak i pozostawiając dla nich mieszkanie 
niezamknięte na klucz.

Trzygodzinna mowa obrończa. Z popisami 
krasomówstwa. 

− To pan prokurator żył nad stan − ripo-
stuje adwokat wczorajsze przemówienie oskar-
życiela. − Pan prokurator przedstawił więcej 
dowodów, niż posiada!

Adwokat Drobniewski w dalszym ciągu 
zwraca uwagę na liczne „przyjaciółki”, które 
przyjmował Gierszewski nie tylko w nocy, lecz 
także w biały dzień, a wtedy wypraszał z domu 
matkę. I w feralnym dniu przecież Gierszewski 
czekał na kogoś, całkiem możliwe, że na jedną 
z „przyjaciółek”, których matka nie powinna 
była widzieć i dlatego została zmuszona do 
„wyjścia na spacer”, jak zwykle w takich ra-
zach. Gierszewskiego mógł zastrzelić na przy-
kład „przyjaciel przyjaciółki”, a za tym tropem 
niestety nie podążało śledztwo. Znalazł się 
świadek − zresztą nie do końca wiarygodny 
− który miał widzieć Kucharską wychodzącą 
około południa z kamienicy Gierszewskiego. 
Ale przecież to nie musiała być oskarżona. 
Wszak na przykład służąca Molenda ma fi-
gurę podobną do oskarżonej! Adwokat prosi 
o uniewinnienie Kucharskiej.

− Nie u Kucharskiej znaleziono pistolet, 
lecz u Jackowskiej − podkreśla Wasserberger, 
kolejny adwokat oskarżonej. − Zdaje się wo-
bec tego, że oskarżenie powinno być skiero-
wane  do Jackowskiej lub do Kucharskiego. Co 
najmniej tyle samo poszlak, które świadczyły 
przeciw Kucharskiej, można zebrać przeciw 
Kaczorkiewiczowi i Kucharskiemu. − I ten 
adwokat prosi o uniewinnienie Kucharskiej.

Służąca Molenda... Prawdę powiedziawszy, 
nie wiadomo, dlaczego poważni prawnicy, doj-
rzali mężczyźni, znający życie, nie zaintereso-
wali się bliżej zeznaniami służącej Molendy 
w czasie śledztwa policyjnego i w sądzie. Pomi-

jając ewidentne różnice w zeznaniach, zależnie 
od czasu i okoliczności postępującego procesu, 
czy można brać za prawdę bez porozumie-
wawczego mrugnięcia taki fragment dialogu, 
rzekomo państwa Kucharskich, podsłuchane-
go i zacytowanego przez ich służącą:

„− Coś ty narobiła, Lusiu?
− Tak, trudno, ale nic nie mów.
− Wszystko przepadło, nici z tego spadku, 

bo morderca nie dziedziczy, nic z tego spadku 
nie będzie, a był już blisko...”

Jak z płaskiego melodramatu, jak z powie-
ści... dla kucharek. Kawa na ławę i czułostko-
wość − żeby czasem odbiorca nie poczuł smro-
du zbrodni. Żenujące konfabulacje służącej to, 
jak się zdaje, przewina czy czyn przestępczy 
na miarę fałszywego alibi. W którym momen-
cie sąd odwrócił się od kobiety nieprzytomnej 
z nieszczęścia, opuszczonej? Nieszczęście, nie-
stety, odstręcza.

Prokurator żądał dla Kucharskiej kary 
śmierci przez powieszenie − za zbrodnię bra-
tobójstwa z chęci zysku. W tej sytuacji nie bez 
znaczenia były starania adwokatów, którzy 
podkreślali, że począwszy od anonimowego te-
lefonu mającego „wrobić” Kucharską, poprzez 
fakt, że zamordowany był „idealną ofiarą dla 
świata przestępczego”, w piątek 7 maja 1939 
o godz. 13 zapadł wyrok: Julia Kucharska ska-
zana na 15 lat więzienia i pięć lat utraty praw. 
Jej mąż, Wiesław Kucharski − na półtora roku 
więzienia (prokurator żądał pięciu) i pięć lat 
utraty praw. 

Ona wysłuchuje wyroku ubrana jak za-
wsze na sali sądowej w dawnym pałacu Paca: 
w czarny podniszczony płaszcz i czarny kape-
lusz. On − jak zwykle tutaj: w okrągłych czar-
nych okularach zasłaniających pół twarzy.

Ponadto... skazana Kucharska została 
oskarżona przez żonę zamordowanego. Oto 
adwokat Ettinger, pełnomocnik powództwa 
cywilnego, wniesionego w imieniu Charlot-
ty Gierszewskiej, zapowiedział wniesienie 
do sądu trzech skarg: przeciwko „Gońcowi 
Warszawskiemu”, który w sprawozdaniach 
z sądu podał wiadomość o chorobie żony 
Gierszewskiego; przeciwko świadkowi Haj-
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dukowskiej, która zeznając w tym procesie, 
złożyła ubliżające pani Gierszewskiej zezna-
nia o jej „rzekomym niewłaściwym zacho-
waniu”. I właśnie ta trzecia skarga, uznana 
za najbardziej sensacyjną, została skierowa-
na przeciw skazanej Julii Kucharskiej, która 
w czasie przewodu sądowego powiedziała, że 
jej brat odseparował żonę, ponieważ nabawił 
się od niej choroby... 

Zarówno prokuratura, jak i obrona za-
powiedziały apelację. Kucharski czekał na 
apelację na wolności. Główna skazana − 

5 „Nowy Kurier Warszawski” z 29 maja 1940.
6 9 maja 1939 „Charlotta Gierszewska zażyła w mieszkaniu weronal. Po południu przesłuchiwał ją prokurator 

Karski. [nie skłonił jej do wyjawienia motywów]. Przy Gierszewskiej czuwa pielęgniarka” − doniósł „Orędownik 
Ostrowski” (Nr 56, Ostrów, środa, 10 maja 1939).

w areszcie. Rozprawa odbędzie się z końcem 
maja 1940, pod okupacją niemiecką; to już 
inna rzeczywistość: kolaboranci, zupełnie nie 
ten sąd... i Kucharska bez szans: „Orzeczenie 
Sądu Apelacyjnego nie podlega już kasacji” 
– donosił niemiecki polskojęzyczny dziennik 
„Nowy Kurier Warszawski”5 (przez polskich 
mieszkańców stolicy nazywany pogardliwie 
„kurwarem”). O wiele wcześniej jednak, 10 
maja 1939, w dwa dni po wyroku, prasa do-
niosła o zamachu samobójczym... Charlotty 
Gierszewskiej6.



233

RRecenzje 
i noty recenzyjne

Joanna Brylak
Usługi detektywistyczne. Komentarz 
wyd. C. H. Beck, Warszawa 2016, ss. 120

Z nieukrywanym zadowoleniem przyjąłem 
zasilenie półek księgarskich publikacją, której 
brakowało na rynku. Jest nią komentarz do 
ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach de-
tektywistycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 273 ze zm.).

Recenzowane opracowanie Joanny Brylak, 
doświadczonego prawnika, wpisuje się trwale 
do dorobku naukowego szczególnego rodzaju. 
Nie jest to zwykły komentarz do ustawy, chociaż 
cechy klasycznego komentowania poszczegól-
nych przepisów posiada. Autorka sięga wyżej, 
a mianowicie, w kontekście analizy specyficz-
nej – co oczywiste – problematyki, jaką stanowi 
funkcjonowanie w realiach naszej rzeczywi-
stości detektywów, dokonuje oceny wartości 
ustawy. W jej ramach ujawnia niedociągnięcia 
twórcy ustawy wskazujące na ukształtowanie 
niektórych przepisów poza warunkami najwyż-
szej staranności. Taki wszakże problem pojawia 
się po analizie treści przepisu art. 11 ustawy, sta-
nowiącego, że detektyw wykonujący czynności 
objęte uprawnionym zakresem usług jest obo-
wiązany m.in. „zachować należytą staranność 
i rzetelność”. Słusznie Joanna Brylak podkreśla, 
że ten wymóg jest niewystarczający, wszak „od 
detektywa powinno się wymagać realizowania 
czynności z najwyższą starannością”. Dogłębna 
analiza treści zacytowanej części przepisu pro-
wadzi Autorkę do trafnego spostrzeżenia, że za-

stosowany funktor „i”, powoduje, iż określoną 
dyspozycją objęta jest „należyta rzetelność”. Bio-
rąc pod uwagę istotę rzetelności sprowadzającej 
się do należytego wykonywania obowiązków, 
Joanna Brylak słusznie określiła wskazane sfor-
mułowanie jako „pleonazm”, oznaczający nie-
przemyślany dobór słów, w istocie stanowiący 
„masło maślane”. Równocześnie trudno odmó-
wić racji Autorce, że w miejsce pojęcia „rzetelny” 
powinna być zastosowana dyspozycja „zgodny 
z prawdą i wiarygodny”. Joanna Brylak wręcz 
po mistrzowsku rozprawia się z przepisem do-
tyczącym powinności detektywa, słusznie wska-
zując, że ich katalog jest „ubogi”. Jednakże nie 
pozostawia problemu, lecz sama rozwiązuje go 
propozycją rozszerzenia katalogu o następujące 
powinności: „1) poszanowanie powagi, hono-
ru, godności obywateli i własnej, 2) zachowanie 
tajemnicy państwowej i służbowej, 3) udziela-
nie pomocy w zaobserwowanych sytuacjach 
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także 
w wypadku naruszenia dóbr osobistych lu-
dzi, 4) uprzejmość i życzliwość w kontaktach 
z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi 
oraz współpracownikami, 5) stałe podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych, 6) zachowanie się 
z godnością w czasie pracy i poza nią. Zasługuje 
na pełną aprobatę pogląd Autorki komentarza, 
że analizowany przepis należy do kluczowych, 
a zatem – co oczywiste – powinien być skonstru-
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owany precyzyjnie, umożliwiając tym samym 
wywiedzenie definicji szeroko rozumianego 
pojęcia kompetencji. Joanna Brylak ma rację, 
twierdząc, że „kompetentny detektyw, to nie 
tylko z racji wykonywanych czynności posia-
dający określone uprawnienia umożliwiające 
samodzielne podejmowanie decyzji, ale rów-
nocześnie ten, który dysponuje odpowiednim 
poziomem wiedzy oraz umiejętnie korzysta 
z doświadczenia innych”. Takie założenie z na-
tury rzeczy zaowocuje podejmowaniem „przez 
detektywa trafnych decyzji, bowiem działając 
w sposób rozsądny i przemyślany może bez tru-
du wyznaczyć sobie właściwe kierunki realizacji 
powierzonych zadań”. Nie ma wątpliwości, że 
detektywa powinny cechować: zdecydowanie, 
sumienność, rzetelność i odwaga. Bardzo intere-
sujące jest zdefiniowanie przez Autorkę pojęcia 
„odwaga”, którą postrzega jako „przyznanie się 
do błędu, a jego naprawieniem – jeżeli nie ma 
innej możliwości – wyciągnięcie właściwych 
wniosków na przyszłość”. Joanna Brylak wy-
jątkową metodyką, w najlepszym tego słowa 
znaczeniu, buduje modelowego detektywa. 
Prawdą jest, że ignorantia iuris nocet, zatem 
scientiam  legis jest – co oczywiste – a contrario 
wprawdzie bardzo cenna, wszak eliminuje 
ryzyko nieświadomego naruszenia jego norm, 
to jednak z reguły nie wystarczy. I słusznie, bo-
wiem „zachodzi jeszcze konieczność wyrobie-
nia umiejętności właściwego interpretowania 
przepisów i analizowania zjawisk towarzyszą-
cych realizowaniu określonych zasad postępo-
wania”. W konsekwencji detektyw par excellence 
spełni oczekiwania, będzie bowiem „godny za-
ufania i wiarygodny”. 

Recenzowana książka składa się z dwóch 

części. Pierwszą stanowi komentarz do po-
szczególnych przepisów ustawy, wzbogacony 
załącznikami w postaci: 1) wniosku o potwier-
dzenie profilu zaufanego ePUAP, 2) wniosku 
o przedłużenie ważności profilu zaufanego 
ePUAP, 3) wniosku o unieważnienie profilu za-
ufanego ePUAP, 4) formatów danych, 5) wzoru 
umowy zawieranej z detektywem, 6) wzoru za-
świadczenia o ukończeniu szkolenia, 7) wzoru 
licencji, 8) wzoru orzeczenia lekarskiego. Dru-
gą część stanowi przegląd orzeczeń Europej-
skiego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału 
Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Sądu 
Apelacyjnego, Sądu Okręgowego, Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, Krajowej Izby Odwoław-
czej, Zespołu Arbitrów, sensu stricto wiążących 
się z problematyką usług detektywistycznych, 
którym przyporządkowano usytuowane alfa-
betycznie hasła.

W konkluzji należy stwierdzić, że gdyby 
ustawodawca podszedł do komponowania 
treści ustawy ze znajomością specyfiki zawodu 
detektywa i starannością dorównującą precy-
zji sformułowań zawartych w recenzowanej 
książce, wówczas żaden komentarz do ustawy 
nie miałby racji bytu.

Publikacja jest wprawdzie adresowana do 
przedsiębiorców zajmujących się działalnoś-
cią w przedmiocie usług detektywistycznych 
i detektywów, jednakże powinna znajdować 
się w kręgu bezpośredniego zainteresowania 
sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców 
prawnych, policjantów, a także studentów wy-
działów prawa i administracji uniwersytetów. 
Powinna także znaleźć się w bibliotece poten-
cjalnego zleceniodawcy przedmiotowej usługi. 

Wojciech Kotowski
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międzynarodowa konferencja „Old Problems, new Solutions. 
change and continuity in criminal law and Procedure”,  

kraków, 14–15 maja 2016 r.

Konferencja została zorganizowana przez 
Katedrę Postępowania Karnego UJ i była częś-
cią polsko-niemieckiego seminarium prawa 
i procesu karnego, które odbyło się w Krako-
wie w dniach 12–17 maja 2016 r., a w którym 
uczestniczyli przedstawiciele czterech ośrod-
ków naukowych – Ruhr-Universität w Bochum 
(prof. S. Swoboda), Universität Regesburg (prof.  
T. Walter), Uniwersytetu Wrocławskiego (dr  
D. Gruszecka – współorganizator) oraz Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Konferencję otworzył 
główny pomysłodawca i organizator dr hab. 
A. Światłowski, prof. UJ, wraz z nowo wybra-
nym dziekanem WPiA UJ prof. dr. hab. Jerzym 
Pisulińskim, który wygłosił krótki wykład 
 inauguracyjny. Obrady podzielone na sześć 
paneli toczyły się głównie w języku angielskim, 
a uzupełniająco w języku niemieckim i polskim. 
Całość odbywała się w malowniczo położonym 
zamku na krakowskich Przegorzałach oraz tam-
tejszym ośrodku konferencyjnym UJ.

Pierwszym prelegentem był piszący te 
słowa, który omówił instytucję vacatio legis 
w prawie polskim i zwrócił uwagę, że ostatnia 
nowelizacja k.p.k. została wdrożona z brakiem 
poszanowania jej konstytucyjnych standar-
dów. Jako drugi wystąpił D. Delczyk (UWr), 
który omówił problemy interpretacyjne i spory 
w doktrynie dotyczące ustawowych przesła-
nek tymczasowego aresztowania. Następnie  
A. Orfin (UAM) przedstawiła zagadnienie kosz-

tów i efektywności sprawy karnej, zwracając 
uwagę na trudności metodologiczne w bada-
nym zagadnieniu i jego istotność dla procesu. 
Panel zamknęło wystąpienie A. Limburskiej 
(UWr) o ostatnich zmianach w procedurze 
karnej w zakresie tymczasowego aresztowa-
nia z perspektywy orzecznictwa Europejskie-
go Trybunału Praw Człowieka ze szczególnym 
uwzględnieniem spraw przeciwko Polsce.

Drugi sobotni panel, poświęcony tematyce 
dowodowej, otworzył M. Klonowski (UJ), któ-
ry przeprowadził krytyczną analizę regulacji 
dowodu prywatnego i opinii prywatnego bie-
głego z perspektywy ostatnich zmian k.p.k., 
zwracając uwagę na ich nieekwiwalentność 
w stosunku do opinii biegłego. Ch. Rühs (Bo-
chum) w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na 
istotność prywatnych danych w nawiązaniu do 
art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
(prawo do poszanowania życia prywatnego 
i rodzinnego) w kontekście postępowania kar-
nego. Na koniec tego panelu M. Kusak (UAM) 
w oparciu o swoje badania praktyki podsłuchu 
telefonicznego i przeszukania mieszkania pró-
bowała odpowiedzieć na pytanie, czy spełnienie 
minimalnych standardów pozwoli ukształtować 
swobodne przemieszczanie i wzajemne uzna-
wanie dowodów w sprawach karnych w Unii 
Europejskiej. 

Trzeci sobotni panel poświęcony był prawu 
karnemu materialnemu. Rozpoczęło go wystą-
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pienie D. Sokołowskiej (UJ), która przedstawiła 
idee sprawiedliwości naprawczej jako alterna-
tywy dla tradycyjnego sądownictwa z perspek-
tywy usuniętej niedawno instytucji umorzenia 
konsensualnego (art. 59a k.k.). M. Ryt (UWr) 
przedstawiła funkcję kompensacyjną prawa 
karnego i jej faktyczną realizację w postępowa-
niu karnym. Kolejna prelegentka, A. Nieprze-
cka (UJ), zaprezentowała model pośredniego 
współsprawstwa w międzynarodowym prawie 
karnym i różnorakie problemy, jakie powstają na 
styku współsprawstwa i tzw. sprawstwa pośred-
niego. Na koniec tego panelu M. Wantoła (UJ) 
przeprowadził analizę przeszłości i przyszłości 
instytucji zatarcia skazania w perspektywie Kon-
stytucji RP i funkcji prawa karnego.

Ostatnią z sobotnich sesji była sesja polsko-
języczna, którą otworzył swym wystąpieniem 
M. Nowak (UJ). Przeprowadził on rozważa-
nia nad propozycją przyjęcia Europejskiego 
Kodeksu Postępowania Karnego. Następnie 
J. Machlańska (UJ) omawiała niekonstytucyj-
ność nowelizacji Kodeksu postępowania kar-
nego oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 
marca 2016 r. w zakresie kontroli i utrwalania 
treści rozmów. Jako trzeci w panelu swe roz-
ważania nad artykułem 168a k.p.k. o wyko-
rzystaniu dowodu pochodzącego z czynu 
zabronionego w polskim procesie karnym 
przeprowadził P. Gorzkowski (UJ). Na koniec 
panelu i pierwszego dnia konferencji W. Gór-

ny (UJ) przedstawił krajowe i międzynarodo-
we mechanizmy wykrywania oraz ścigania 
przestępczości przeciwko zabytkom w teorii 
i w praktyce. 

Niedzielne obrady otworzył panel poświę-
cony odniesieniom europejskim. D. Sender 
(Bochum) przeanalizowała, jak Europejski 
Trybunał Praw Człowieka rozpatruje oskarże-
nia o stosowanie tortur. L. Schuldt (Bochum) 
z kolei rozważyła prawo do informacji oskar-
żonego w kontekście art. 6. 3 lit. a Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka, a w szczególności 
prawo do informacji we własnym języku.

Drugi panel dotyczył stricte procedury kar-
nej. M. Ricceri (Catania) przedstawiła system 
postępowań karnych szczególnych we wło-
skim prawie karnym, ze szczególnym uwzględ-
nieniem porozumień procesowych. Następnie  
D. Czerwińska i A. Kowalczyk (UWr) przeana-
lizowali tryby konsensualne w prawie polskim 
w kontekście ostatnich nowelizacji i przyszłych 
perspektyw, wskazując na pożądany dalszy ich 
rozwój. Na koniec M. Garwol (UJ) przedsta-
wiła kilka swych uwag na temat obrońcy jako 
(nie)zależnej jednostki w procesie karnym 
w relacji obrona z urzędu a z wyboru. 

Po każdym z paneli następowała burzliwa 
dyskusja z wieloma pytaniami do poszczegól-
nych prelegentów. Organizatorzy i uczestnicy 
wyrazili nadzieję na kontynuację tej międzyna-
rodowej inicjatywy w kolejnych latach. 

Mateusz Popiel

W dniu 26 listopada 2016 r. w Auli Starej Bi-
blioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła 
się międzynarodowa konferencja pod tytułem 
„The EU without the UK. Implications and Le-
gal Consequences of BREXIT”. Organizatorem 
konferencji był Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego. Celem konferen-

cji była refleksja oraz dyskusja na temat praw-
nych konsekwencji wynikających z potencjal-
nego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii dla UE 
i jej państw członkowskich oraz samej Wielkiej 
Brytanii. W związku z tym niniejsze wydarze-
nie zostało podzielone na trzy panele, w tym 
dwa panele paralelne, w ramach których roz-

konferencja naukowa  
„the eu without the uk. implications  
and legal consequences of BreXit”
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ważano problemy instytucjonalne, zewnętrzne 
i wewnętrzne aspekty Brexitu oraz konsekwen-
cje dla podmiotów gospodarczych. Konferencja 
„The EU without the UK Implications and Legal 
Consequences of BREXIT” skupiła wybitnych 
ekspertów z czołowych ośrodków naukowych 
z całej Europy (m.in. Uniwersytetu Oksfordz-
kiego, Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu 
Amsterdamskiego). Konferencję otworzył dzie-
kan Wydziału Prawa i Administracji UW, prof. 
Tomasz Giaro, który stwierdził, że potencjalne 
wyjście Wielkiej Brytanii z UE przyniesie wielo-
wątkowe, złożone i długofalowe konsekwencje 
prawne. W związku z tym, jak wskazał, niniej-
sze wydarzenie stanie się platformą do wymia-
ny poglądów na temat przyszłych scenariuszy 
i konsekwencji Brexitu. Następnie profesor Jan 
Zielonka (Uniwersytet Oksfordzki) wygłosił 
przemówienie otwierające, w którym zwrócił 
uwagę na implikacje Brexitu w kontekście zmia-
ny układu sił w Europie. Sytuacja jest jednak dy-
namiczna, a jej dalszy rozwój nie jest dokładnie 
znany. W dużej mierze o wielu konsekwencjach 
można na razie jedynie spekulować.

W ramach pierwszego panelu, który prowa-
dzili wspólnie prof. Robert Grzeszczak (Uni-
wersytet Warszawski) oraz dr Stephen Terrett 
(Uniwersytet Warszawski), poruszone zostały 
instytucjonalne aspekty Brexitu. W pierwszym 
wystąpieniu prof. Catherine Barnard (Uni-
wersytet Cambridge) omówiła art. 50 Traktatu 
o Unii Europejskiej, będący podstawą praw-
ną do wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii. 
Wynik referendum nie jest bowiem w żadnej 
mierze sprawczy dla samej Unii. Jest natomiast 
mandatem dla rządu Wielkiej Brytanii, który 
rozpocznie procedurę przewidzianą w art. 50 
TUE. Rząd brytyjski powinien zatem wystoso-
wać formalny wniosek do Rady Europejskiej, 
a wówczas Komisja Europejska, w oparciu 
o wytyczne ustalone i przyjęte na forum Rady 
Europejskiej, będzie prowadziła negocjacje 
z Wielką Brytanią. Prelegentka wskazała, że 
w art. 50 TUE zakorzenione jest wiele wątpli-
wości interpretacyjnych, mogących być istot-
ną przeszkodą dla procedury negocjacyjnej. 
W szczególności zwróciła uwagę na to, że 

umowa o wystąpieniu z UE musi uwzględ-
niać ramy przyszłych stosunków Wielkiej Bry-
tanii z Unią. Jak stwierdziła z kolei Sionaidh 
Douglas Scott (Uniwersytet Królowej Marii 
w Londynie), przyszłe głosowanie w parla-
mencie powinno poprzedzić uruchomienie 
formalnej procedury wystąpienia z Unii. Po 
decyzji podjętej w referendum rząd brytyj-
ski będzie bowiem procedować dalej zgodnie 
z wymogami prawa krajowego, a zatem przy 
udziale i zgodzie parlamentu. Istnieją jednak 
istotne spory prawne na temat konstytucyjnej 
roli Parlamentu w negocjacjach o wystąpieniu, 
w szczególności w kontekście uchylenia usta-
wy z 1972 r. (The European Communities Act 
1972), regulującej m.in. zasady stosowania 
prawa unijnego w systemie brytyjskiego pra-
wa krajowego. Wielka Brytania będzie musiała 
zatem uregulować na nowo status aktów praw-
nych, które stanowią dorobek prawny Unii (tj. 
rozporządzenia, decyzje oraz dyrektywy, im-
plementowane do porządku krajowego). 

Drugi panel, moderowany przez dr Moni-
kę Sus (Hertie School of Governance, Berlin), 
dotyczył szeroko pojętych prawno-politycz-
nych skutków zewnętrznych i wewnętrznych 
Brexitu dla UE i Wielkiej Brytanii. Profesor 
Steven Blockmans (Centrum Studiów nad Po-
lityką Europejską, Bruksela) zauważył, że Bre-
xit może otworzyć puszkę Pandory, jaką jest 
kwestia rozwiązania dotychczasowych umów 
międzynarodowych zawieranych przez Unię 
samodzielnie lub wspólnie z państwami człon-
kowskimi. Profesor Blockmans zastanawiał się, 
jakie środki należałoby podjąć, aby zapobiec po-
ważnym zakłóceniom w międzynarodowych 
stosunkach umownych Unii Europejskiej. 
Doktor Magdalena Słok-Wódkowska (Uni-
wersytet Warszawski) zwróciła uwagę na to, że 
potencjalne wystąpienie będzie miało poważ-
ne konsekwencje dla stosunków handlowych 
z partnerami zewnętrznymi, zarówno dla UE, 
jak i samej Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania 
zostałaby pozbawiona bowiem dotychczaso-
wych umów handlowych, do których zawiera-
nia Unia ma wyłączną kompetencję, z drugiej 
strony wpłynęłoby to niewątpliwie na polity-
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kę samej Unii Europejskiej. Przykładowo, dr 
Słok-Wódkowska zastanawiała się, czy zawar-
cie umowy o wolnym handlu Unii z USA (tzw. 
TTIP) byłoby możliwe bez Wielkiej Brytanii, 
zważywszy na znaczny potencjał tego państwa 
członkowskiego. Liczne konsekwencje Brexitu 
tkwią zatem w szczegółach, co niesie za sobą 
poważne konsekwencje dla podmiotów go-
spodarczych oraz obywateli UE. Oliver Garner 
(Europejski Instytut Uniwersytecki, Florencja) 
podkreślił ogromne znaczenie Brexitu dla jed-
nostek, zarówno obywateli Wielkiej Brytanii, 
jak i obywateli innych państw członkowskich, 
którzy legalnie przebywają na terytorium tego 
państwa, korzystając z podstawowych swobód. 
Jak zauważyła prof. Dagmara Schiek (Queen’s 
University of Belfast), jedną z wielu konse-
kwencji wystąpienia będzie brak możliwości 
powoływania się przez jednostki na bezpo-
średnio skuteczne przepisy prawa UE, w tym 
swobodę przepływu i zakaz dyskryminacji. Na 
olbrzymie szkody gospodarcze spowodowane 
m.in. chaosem legislacyjnym oraz niepewnoś-
cią prawa po Brexicie zwrócili z kolei uwagę 
dr Karolina Tetłak (Uniwersytet Warszawski) 
oraz dr Dieter Pesendorfer (Queen’s University 
Belfast). Musi to jednak być doprecyzowane 
w przyszłej umowie łączącej Unię z Wielką 
Brytanią, w szczególności w zakresie dalszego 
funkcjonowania swobód rynkowych.

Ostatni panel, moderowany przez dr Ag-
nieszkę Frąckowiak-Adamską (Uniwersytet 
Wrocławski), dotyczył gospodarczych im-
plikacji Brexitu. W swoich przemówieniach 
prelegenci poruszyli m.in. tematykę prawa 
prywatnego międzynarodowego, arbitrażu, 
jurysdykcji, prawa pracy czy też prawa kon-
kurencji. Wszyscy prelegenci byli zasadniczo 
zgodni co do tego, że istnieje duża niepewność 
prawna oraz kształt tych regulacji będzie zależ-
ny od przyszłej umowy łączącej Unię z Wielką 
Brytanią. Przykładem rozwiązania, które bę-
dzie można przyjąć, jest model szwajcarski 
i współpraca z państwami należącymi do Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego. Przyszła 

umowa łącząca Unię z Wielką Brytanią może 
potencjalnie zawierać załącznik, w którym wy-
mienione byłyby regulacje nadal obowiązujące 
w tym państwie członkowskim. Jak wskazał 
prof. Mateusz Pilich (Uniwersytet Warszawski), 
należy opowiedzieć się za rozwiązaniem, któ-
re chroniłoby słuszne oczekiwania stron i tym 
samym w najmniejszym zakresie zmieniałoby 
sytuację prawną podmiotów gospodarczych. 
Należałoby w jak najszerszym zakresie zacho-
wać te stosunki prawne, które powstały przed 
Brexitem. Chroniłoby to rozwój gospodarczy 
Wielkiej Brytanii oraz UE oraz minimalizowa-
łoby przyszłe perturbacje ekonomiczne spo-
wodowane wystąpieniem. Profesor Dougan 
Michael (Uniwersytet w Liverpoolu) podkre-
ślił, że wystąpienie spowoduje proces deeuro-
peizacji prawa administracyjnego, tradycyjnie 
będącego przedmiotem silnego oddziaływania 
prawa unijnego. Na problem ten, w kontekście 
transponowanych do porządku brytyjskiego 
dyrektyw, zwrócił także uwagę Jędrzej Maśni-
cki (Uniwersytet Warszawski). Jak zauważył, 
istnieje wiele scenariuszy w tym zakresie – akty 
te mogą być zastąpione nowymi regulacjami, 
mogą one być traktowane jako normy „czy-
sto krajowe” (a więc bez jednolitej interpre-
tacji oraz zasad ich stosowania dokonanych 
przez Trybunał Sprawiedliwości) lub też mogą 
one zachować swój specjalny statut prawny 
(mimo braku formalnej implementacji). Zda-
niem prelegenta żaden z tych scenariuszy nie 
będzie jednak wiodący. Niewątpliwie jednak 
wystąpienie spowoduje znaczący proces re-
nacjonalizacji (fragmentaryzacji) prawa UE 
w brytyjskim porządku prawnym. 

Mowę końcową wygłosiła prof. Dagmara 
Schiek, która zapowiedziała kontynuowanie 
rozważań na następnej konferencji poświęco-
nej Brexitowi, organizowanej tym razem w Bel-
faście. Konferencja niewątpliwie spełniła swój 
cel – stała się okazją do wymiany poglądów 
na temat palących problemów prawnych zwią-
zanych z potencjalnym wystąpieniem Wielkiej 
Brytanii z Unii. 

Artur Szmigielski
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Ogólnopolska konferencja naukowa  
„zasady procesu karnego w świetle ostatnich nowelizacji kPk”, 

kraków, 15 grudnia 2016 r.

W dniu 15 grudnia 2016 r. na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Collegium Maius odbyła się Ogólno-
polska Konferencja Naukowa „Zasady pro-
cesu karnego w świetle ostatnich nowelizacji 
KPK”. Była to kolejna coroczna konferencja 
karnoprocesowa organizowana przez Koło 
Naukowe Postępowania Karnego TBSP UJ we 
współpracy z Katedrą Postępowania Karnego 
WPiA UJ, która cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem w środowisku akademickim. Kon-
ferencja została podzielona na cztery panele, 
w toku których studenci oraz doktoranci repre-
zentujący ośrodki akademickie między innymi 
z Krakowa, Warszawy, Łodzi, Wrocławia oraz 
Torunia przedstawili wyniki swoich badań 
i dokonali porównań dwóch ostatnich noweli-
zacji kodeksu procesu karnego, tj. nowelizacji 
z 27 września 2013 r. oraz 11 marca 2016 r., które 
to zostały ukazane w perspektywie zasad rzą-
dzących procedurą karną.

Konferencję otworzył wykład inauguracyj-
ny prof. UJ, dr. hab. Andrzeja Światłowskiego, 
który zwrócił szczególną uwagę na funkcjono-
wanie tzw. nie-zasad procesu karnego (art. 2 
§ 1 k.p.k.), do których zaliczane są m.in. trafna 
reakcja karna, ochrona uzasadnionych intere-
sów pokrzywdzonego, a także zasada szybko-
ści (sprawności) postępowania. 

Pierwszy panel rozpoczął mgr Piotr Misztal 
(UŁ), który w swoim wystąpieniu odniósł się 
do funkcjonowania instytucji przymusu adwo-
kacko-radcowskiego w odniesieniu do zasady 
prawa do obrony. Kolejnymi prelegentkami 
były Julia Jaszczewska i Aleksandra Włodarz 
(UJ), które wskazały relacje między prawem do 
obrony a koniecznością stosowania środków 
zapobiegawczych w procesie karnym. Pierw-
szy panel zamknęło wystąpienie mgr Moniki 
Abramek (UWr), która przedstawiła referat 
dotyczący braku implementacji dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

dostępu do adwokata w odniesieniu do prawa 
do obrony. Prelegentka wskazywała potrzebę 
zapewnienia podejrzanemu możliwości sko-
rzystania z pomocy podmiotu profesjonalnego 
już przed rozpoczęciem pierwszego przesłu-
chania, tj. w momencie dokonywania pierw-
szych pouczeń strony w sprawie. 

Drugi panel konferencji rozpoczęło wystą-
pienie Jana Kluzy (UJ), który dokonał oceny 
ostatnich nowelizacji w świetle zasady szyb-
kości i rzetelności procesu. Instytucje, jakie 
prelegent poddał krytyce, dotyczyły wprowa-
dzenia do procedury karnej skargi na wyrok 
sądu odwoławczego (rozdz. 55a k.p.k.) oraz 
kwestii w zakresie zwrotu sprawy na wniosek 
prokuratora do etapu postępowania przygoto-
wawczego. Kolejny referat, dotyczący zasady 
rzetelnego procesu w kontekście możliwości 
wykorzystania dowodów nielegalnych, wygło-
sił Tomasz Pilikowski (UJ), który skonstatował, 
że obecnie obowiązujący art. 168a k.p.k. nie 
wpływa negatywnie na rzetelność procedury 
karnej. Pogląd ten wywołał wśród innych pre-
legentów i uczestników konferencji ożywioną 
dyskusję. Następnie Agata Bidas (UW) doko-
nała analizy zasady jawności wewnętrznej po-
stępowania przygotowawczego, za której nie-
zbędny element uznała dostęp do akt postępo-
wania. W dalszej części panelu mgr Dominika 
Czerniak (UWr) w referacie dotyczącym prawa 
oskarżonego do informacji w postępowaniu 
przed sądem pierwszej instancji zastanawiała 
się, czy uznać je należy za lojalność, czy forma-
lizm czynności procesowych. Wyraziła pogląd, 
że pouczenie oskarżonego w postępowaniu nie 
powinno być wyłącznie celem samym w sobie, 
winno natomiast zmierzać do zapewnienia 
możliwości skorzystania z informacji, które są 
przekazywane przez organ procesowy. 

Trzeci panel zapoczątkowało wystąpienie 
mgr Mateusza Wiśniewskiego (UMK), który 
stwierdził, że ograniczenie możliwości uchyle-
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nia przez sąd odwoławczy wyroku sądu pierw-
szej instancji stoi w sprzeczności z zasadą du-
winstancyjności postępowania. Kolejny referat 
przedstawiła Anna Ples (UJ), odnosząc nową 
instytucję w procedurze karnej, skargę na wy-
rok sądu odwoławczego (rozdz. 55a k.p.k.) do 
realizacji zasady szybkości (sprawności) postę-
powania. Panel trzeci zakończyło wystąpienie 
mgr. Artura Kowalczyka (UWr), który stanął na 
stanowisku, że zasada skargowości w obowią-
zującym procesie karnym została w znacznym 
stopniu osłabiona. 

W ostatnim, czwartym panelu konferencji 
Justyna Durazińska (UJ) przedstawiła prob-
lematykę dotyczącą zasady współdziałania 
ze społeczeństwem w ściganiu przestępstw, 
którą następnie odniosła do wprowadzanych 
w ostatnich latach nowelizacji Kodeksu postę-
powania karnego. Kwestie dotyczące zmian 
w rozdziale 42 k.p.k. i ich wpływu na zasadę 
jawności zewnętrznej skutkujących ingeren-
cją w prawo do prywatności rozpatrywały 
w swoim referacie Aleksandra Łukaszyk 
i Agnieszka Świergała (UJ). Kolejny panelista, 
Mateusz Korzeniak (UJ), w swoim wystąpie-
niu krytycznie odniósł się do instytucji prze-
kazania sprawy prokuratorowi na mocy art. 10 

ustawy z 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy 
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 
innych ustaw. Prelegent wskazywał na pogor-
szenie pozycji procesowej biernego uczestni-
ka postępowania, a także zachwianie zasa-
dy równośc i broni, będących negatywnym 
efektem wprowadzanych nowelizacji. Mgr 
Błażej Boch (UWr) dokonał analizy ostatnich 
nowelizacji procedury karnej oraz ich wpły-
wu na postrzeganie roli zasady bezpośrednio-
ści. Wystąpieniom prelegentów towarzyszyła 
ożywiona dyskusja, stanowiąca idealny przy-
czynek do dalszych rozważań nad tytułową 
problematyką. Prelegenci i uczestnicy konfe-
rencji jednomyślnie uznali, że wprowadzane 
w ostatnich ustawach nowelizujących zmia-
ny w treści Kodeksu postępowania karnego 
miały niebagatelny wpływ na obowiązywanie 
zasad procesowych samego procesu karnego, 
co stanowiło główny obszar zainteresowania 
konferencją.

Konferencję zakończyło podsumowanie 
oraz podziękowanie przez przewodniczącą 
Koła Agnieszkę Urygę prelegentom, uczestni-
kom, Katedrze Postępowania Karnego UJ oraz 
organizatorom za udział w konferencji oraz 
pomoc przy jej organizacji.

Anna Sikora, Mateusz Nowak
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Posiedzenia plenarne
naczelnej rady adwokackiej

POSiedzenie Plenarne naczelneJ rady adwOkackieJ,  
BydgOSzcz, 25 czerwca 2016 r.

Po otwarciu posiedzenia i powitaniu gości 
Naczelna Rada Adwokacka minutą ciszy uczci-
ła pamięć adw. Andrzeja Sandomierskiego oraz 
adw. Macieja Dubois.

Adwokat Andrzej Zwara podziękował adw. 
Justynie Mazur, dziekan ORA w Bydgoszczy, za 
zorganizowanie posiedzenia NRA oraz niezwy-
kle miłe przyjęcie. Raz jeszcze złożył gratulacje 
z okazji jubileuszu 65-lecia Izby Adwokackiej 
w Bydgoszczy. Następnie przedstawił sprawo-
zdanie z prac Prezydium NRA. Poinformował, 
że adw. Andrzej Dzięcioł i adw. Henryk Stab-
la złożyli rezygnacje z funkcji członków NRA 
w związku z wyborem do składu ORA w Ka-
towicach. Podziękował obu za dotychczasową 
pracę i życzył sukcesów w pracy na rzecz Izby. 
Złożył serdeczne gratulacje dziekanom poszcze-
gólnych ORA wybranym przez Zgromadzenia 
na pierwszą bądź drugą kadencję. Podziękował 
również tym dziekanom, którzy zakończyli 
swoją pracę. Wskazał na dynamikę wydarzeń 
publicznych i politycznych ostatnich miesięcy. 

Środowisko adwokackie jest politycznie po-
dzielone – jest to normalne zjawisko w społe-
czeństwie obywatelskim. Stwierdził, że cechą 
życia politycznego w Polsce jest to, że politycy 
uważają instytucje publiczne za swoją własność. 
Adwokatura jest instytucją publiczną, ale nie 
polityczną, a naszym zadaniem ustawowym 

jest dbanie o idee społeczeństwa obywatel-
skiego i standardy demokratycznego państwa 
prawnego. Prezydium NRA zdecydowało, że 
w walkę polityczną nie powinno się wchodzić. 
Należy natomiast budować i umacniać swoją 
pozycję jako instytucji publicznej, mając jednak 
świadomość, że nie mamy żadnych wpływów 
politycznych. Jak pokazuje historia, dla adwo-
katów niemal nigdy nie wiał pomyślny wiatr. 
Poinformował, że Prezydium NRA podjęło 
działania w celu wydania wspomnień Aleksan-
dra Mogilnickiego – adwokata i sędziego SN, 
świadka i twórcy wymiaru sprawiedliwości 
w Polsce po 1918 roku – który opisał ówczesną 
walkę w środowisku polityków i prawników. 
Każdy delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury 
otrzyma tę publikację. Z tych wspomnień wy-
nika jasno, że monopolizacja życia publicznego 
przez struktury partyjne nie jest nowym zjawi-
skiem. Adwokatura ma świadomość historycz-
ną – przez perspektywę 98 lat istnienia (jako 
samorządu w strukturze Państwa Polskiego). 
Poinformował, że NRA bierze aktywny udział 
w procesie legislacyjnym – do NRA wpływa-
ją projekty aktów legislacyjnych, do których 
sporządzane są opinie. Choć te opinie stoją na 
bardzo wysokim poziomie merytorycznym, po-
litycy bardzo często nie biorą ich pod uwagę.

Prezes NRA poinformował też, że na stronie 



242

PaleStrakronika adwokatury

internetowej Rządowego Centrum Legislacji 
zamieszczone zostały projekty rozporządzeń 
Ministra Sprawiedliwości w sprawie stawek ad-
wokackich za sprawy z urzędu i z wyboru – ze 
wskazaniem krótkiego terminu na przedstawie-
nie stanowiska. Te projekty nie wpłynęły jednak 
oficjalnie do NRA. Z tej przyczyny wystąpił na 
piśmie do Ministra Sprawiedliwości, informując, 
że ta sprawa będzie przedmiotem dyskusji na 
dzisiejszym posiedzeniu NRA, a opinia zostanie 
przedłożona MS w stosownym czasie. Obecne 
projekty są wynikiem znanej wszystkim deba-
ty sejmowej, w której minister sprawiedliwości 
Zbigniew Ziobro zarzucił swojemu poprzedni-
kowi dokonanie wielkich zmian stawek na dwa 
dni przed opuszczeniem urzędu. To przykład 
politycznej farsy i manipulacji. Stwierdził, że 
NRA może w krótkim stanowisku wskazać, że 
wszystkie proponowane zmiany są niepoważ-
ne, a dotykają głównie obywateli, ograniczając 
im dostęp do sądu. Dodał, że radcowie prawni 
proponują współpracę i rozpoczęcie meryto-
rycznej rozmowy z Ministrem Sprawiedliwości 
nad opracowaniem systemowego rozwiązania.

Adwokat Borysław Szlanta przedstawił no-
wego dziekana ORA w Radomiu, adw. Marka 
Jagielskiego. Podziękował członkom Prezy-
dium NRA za udział w uroczystości otwarcia 
nowej siedziby ORA w Radomiu.

Adwokat Małgorzata Kożuch poinformo-
wała, że po głębokim namyśle postanowiła 
kandydować na stanowisko prezesa NRA 
przyszłej kadencji.

Adwokat Piotr Kruszyński poinformował 
o wydaniu przez Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau publikacji pt. Adwokaci polscy w obozie 
koncentracyjnym Auschwitz 1940–1945. Jest to 
słownik biograficzny, który został opracowa-
ny z inicjatywy Ośrodka Badawczego Adwo-
katury. Autorem pracy jest dr Jerzy Dębski, ale 
powstała ona również dzięki zaangażowaniu 
kolegów z Krakowa – adw. Jana Kuklewicza, 
adw. Marcina Imiołka i adw. Grzegorza Eliasza, 
którym serdecznie podziękował. 

Adwokat Wojciech Biegański podziękował 
wszystkim zebranym za współpracę w gronie 
NRA. Przedstawił swojego następcę – adw. 

Jerzego Lachowicza, nowego dziekana ORA 
w Wałbrzychu. 

Adwokat Tomasz Korczyński przypomniał, 
że 8 września wejdą w życie znowelizowane 
przepisy k.p.c. i Prawa o adwokaturze. Trwa 
pilotażowy program połączenia systemu są-
dowego z bazą danych w SOA. 

Po dyskusji NRA przyjęła uchwałę nr 62/2016 
w sprawie określenia udziału poszczególnych 
izb adwokackich w pokrywaniu jej wydat-
ków budżetowych w 2016 r. w formie składek 
tworzących Fundusz Administracyjny. NRA 
jednomyślnie podjęła też uchwałę w sprawie 
zmiany treści zapisu tzw. uchwały budżetowej 
na 2016 r. (nr 59/2016) z 12 marca 2016 r. oraz 
zmiany zapisu w (uchwała nr 63/2016).

Adwokat Jerzy Glanc podjął temat pro-
jektów rozporządzeń MS w sprawie stawek 
adwokackich. Adwokat Rafał Dębowski wska-
zał, że w rozporządzeniach brak rozwiązań 
systemowych, co widać wyraźnie chociażby 
w zestawieniu z rosnącą wysokością płacy mi-
nimalnej oraz deklarowanymi minimalnymi 
stawkami godzinowymi w Polsce. W dyskusji 
udział wzięli także adwokaci A. Zwara, prof. 
Maciej Gutowski, Jacek Trela, Grzegorz Ma-
jewski, Roman Kusz, prof. Piotr Kardas, Ziemi-
sław Gintowt, Mirosława Pietkiewicz, Jarosław 
Zdzisław Szymański, Włodzimierz Łyczywek 
oraz dr Małgorzata Kożuch. Zwracano uwagę, 
że system pomocy prawnej z urzędu i w ogó-
le cały system pomocy socjalnej jest w Polsce 
przypadkowy i niedopracowany – sądy uzna-
niowo decydują o przyznaniu pełnomocnika 
z urzędu, procedury w poszczególnych postę-
powaniach są różne, częścią pomocy socjalnej 
zajmuje się ZUS, a częściowo sędziowie. 

Adwokat Anisa Gnacikowska poinformo-
wała, że jest przedstawicielem NRA w Radzie 
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Edukacji Praw-
nej. Z informacji zebranych przez MS wynika, 
że system nieodpłatnej pomocy prawnej nie 
funkcjonuje – średnio w jednym punkcie jest 
udzielana jedna porada dziennie. Podjęto już 
rozmowy na temat rozszerzenia katalogu osób 
uprawnionych do otrzymania takiej pomocy.

Uchwałą nr 64/2016 dokonano zmiany § 58 
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Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności 
zawodu (nowe brzmienie: „Adwokatowi nie 
wolno brać udziału w czynnościach egzeku-
cyjnych, z którymi wiąże się użycie środków 
przymusu bezpośredniego”).

Podjęto uchwałę w sprawie rekomendacji 
Krajowemu Zjazdowi Adwokatury przyję-
cia elektronicznego systemu liczenia głosów 
(uchwała nr 65/2016) oraz uchwałę o powoła-
niu Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego NRA 
(uchwała nr 66/2016) w osobie adw. Przemysła-
wa Rosatiego.

Adwokat Jacek Ziobrowski zwrócił uwagę 
dziekanów na treść orzeczenia Trybunału Kon-
stytucyjnego z 21 czerwca br. Trybunał orzekł, 
że art. 526 k.p.k. jest niezgodny z Konstytucją 
w zakresie, w jakim ograniczał możliwość 
wniesienia kasacji przez adwokata i radcę 
prawnego we własnej sprawie. TK uznał to 
za nadmierny formalizm i nieproporcjonalne 
ograniczenie nakładane przez prawo.

Podjęto jednomyślną uchwałę w sprawie 
skierowania do TK wniosku dotyczącego prze-
pisów ustawy o Policji (uchwała nr 67/2016).

Adwokat Andrzej Zwara poinformował, 
że 23 lipca br. odbędzie się Bieg Powstania 
Warszawskiego – grupa Adwokatury Polskiej 
pobiegnie, aby uczcić pamięć koleżanek i kole-
gów, który zginęli w czasie Powstania. 

Adwokat Jacek Trela poinformował, że 
28 czerwca br. w siedzibie PAP w Warszawie 
odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody 
„Złota Waga” przyznawanej przez NRA dzien-
nikarzom. 

Adwokat Cezary Goryszewski w związku 
z upływającą drugą kadencją na stanowisku 
dziekana ORA w Opolu złożył wszystkim 
zebranym podziękowania za udaną współ-
pracę.

Adwokat Stanisław Kłys przypomniał, że 
w lutym br. w Krakowie odbyło się semina-
rium naukowe poświęcone pamięci abp. Józefa 
Życińskiego. Ta inicjatywa oraz wydanie płyt 
z nagraniami kazań Arcybiskupa wraz muzy-
ką są oceniane niezwykle wysoko. Przedstawił 
inicjatywę nagrania płyty poświęconej pamięci 
adw. Joanny Agackiej-Indeckiej z muzyką or-
ganową.

nadzwyczaJne POSiedzenie Plenarne naczelneJ rady adwOkackieJ  
w warSzawie, 15 września 2016 r.

Prezes adw. Andrzej Zwara stwierdził, że 
NRA zebrała się na nadzwyczajnym posiedze-
niu w związku z tzw. „aferą reprywatyzacyjną”. 
W tej głośnej medialnie sprawie nie chodzi na 
razie o prawdę, ale o brutalną grę polityczną, 
w której Adwokatura może stać się kozłem 
ofiarnym. W najbliższym czasie rozpocznie 
się debata i proces legislacyjny nad zmianami 
w wymiarze sprawiedliwości. Są środowiska, 
które z premedytacją będą dążyć do obniżenia 
wiarygodności Adwokatury, które mogą dopro-
wadzić do nadania uprawnień kontrolno-nad-
zorczych Ministra Sprawiedliwości. Sytuacja 
w izbie warszawskiej promieniuje na całą Ad-
wokaturę. Nasza pozycja wizerunkowa gwał-
townie się pogarsza. Delegacja Adwokatury była 
na początku września br. na Kongresie Sędziów 
Polskich. Przed budynkiem, gdzie odbywał się 

kongres, stał tłum ludzi, którzy wykrzykiwali 
inwektywy pod adresem sędziów, ale również 
pod adresem adwokatury. Istnieje ryzyko, że 
podobna sytuacja powtórzy się w Krakowie 
podczas Krajowego Zjazdu Adwokatury. Prezes 
przywitał zaproszonego na posiedzenie adw. 
Grzegorza Majewskiego. Stwierdził, że media 
i politycy przeprowadzili lincz na koledze, abs-
trahując od prawdy. Poinformował, że w NRA 
zostało przeprowadzone postępowanie wyjaś-
niające. Decyzja adw. Grzegorza Majewskiego 
o rezygnacji ze sprawowanej funkcji dziekana 
ORA w Warszawie była honorową męską de-
cyzją. Ta słuszna decyzja umożliwia spokojną 
analizę sytuacji, aby zapobiec pogarszaniu się 
wizerunku Adwokatury w społeczeństwie. 

Odbyła się ożywiona dyskusja, w której 
udział wzięli adwokaci: 
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– Włodzimierz Łyczywek, który stwierdził, 
że dymisja adw. Grzegorza Majewskiego 
nie oznacza, że NRA nie podejmie żadnej 
uchwały. Po 27 latach to z winy polityków 
wszystkich opcji nie mamy ustawy repry-
watyzacyjnej. Problem dotyczy tysięcy 
eksmitowanych mieszkańców, a przede 
wszystkim tych, których powinno chronić 
prawo własności. 

–  Rafał Dębowski – wskazał, że Prezes 
NRA prosił go jako szefa Referatu Skarg 
NRA o wszczęcie postępowania spraw-
dzającego wobec doniesień medialnych. 
Spotkał się z adw. G. Majewskim, który 
przedstawił mu dokumenty i wyjaśnienia, 
z których wynikało, że nie był on stroną 
negocjującą warunki sprzedaży roszczeń 
do przedmiotowej działki. Ustalił, że nie 
została opublikowana żadna umowa mię-
dzynarodowa z Danią. Są jedynie protoko-
ły uzgodnień komisji rządowych z czasów 
PRL w sprawie mienia duńskiego w Polsce 
z 1948 r. i 1953 r. Stwierdził, że głosował za 
zwołaniem dzisiejszego posiedzenia gdyż 
uważa, że NRA jest ciałem, które powinno 
usłyszeć sprawozdanie z ustaleń Referatu 
Skargowego w tym przedmiocie. Poprosił 
NRA o wotum zaufania. Wskazał, że wo-
bec pojawiających się publicznie głosów 
zarzucających, że to Referat Skargowy 
i on sam zawalił sprawę, nie będzie mógł 
dalej wykonywać zadań sekretarza NRA, 
jeśli członkowie NRA nie potwierdzą, że 
mają do niego zaufanie. Oklaskami wyra-
żono wotum zaufania, po czym wiceprezes 
NRA adw. Jacek Trela podziękował i wyra-
ził zrozumienie dla emocji, jakie towarzy-
szyły przedmówcy, stwierdził też, że adw. 
R. Dębowski może być pewien zaufania 
członków NRA.

–  Rajmund Żuk – stwierdził, że najgorszą 
rzeczą, która może dotknąć nasze środo-
wisko, jest nieuzasadniony hate. Wskazał, 
że w mediach kilka dni temu ukazała się 
informacja, że prokuratura bada czterdzie-
ści spraw dotyczących reprywatyzacji. Taki 
człowiek jak Grzegorz Majewski musi mieć 

silne wsparcie ze strony środowiska. Wska-
zał, że Prezes przywołał sprawę śp. adw. 
Marii Budzanowskiej, w której byli ludzie 
biorący ją w obronę i tacy, który wykaza-
li postawę zachowawczą. Wyraził słowa 
szczerego szacunku wobec adw. Grzegorza 
Majewskiego.

–  Bartosz Grohman – dodał, że on i jego ro-
dzina są pełni podziwu za godność, z jaką 
adw. Grzegorz Majewski znosi ataki.

–  Ponadto głos zabrali Zdzisław Szymański, 
Jacek Ziobrowski, Grzegorz Indulski, Maciej 
Gutowski, Piotr Kruszyński, Stanisław Kłys, 
Cezary Goryszewski, Piotr Kardas, Andrzej 
Grabiński, Małgorzata Kożuch, Maciej Łasz-
czuk, Jacek Giezek, Włodzimierz Łyczywek, 
Ewa Krasowska, Mirosława Pietkiewicz, 
Andrzej Kozielski, Ryszard Bochnia, Alek-
sandra Przedpełska. 
Wskazywano m.in., że dziennikarze nie 

interesują się materiałami źródłowymi. Media 
są zgodne w swojej negatywnej ocenie sprawy, 
a Adwokatura nie ma sojuszników. Wskazano, 
że brak ustawy reprywatyzacyjnej nie będzie 
ciekawą informacją dla mediów, gdyż wszy-
scy o tym wiedzą, nie jest to news. Padł głos, że 
mamy do czynienia z bardzo umiejętnym ste-
rowaniem przez polityków za pomocą mediów 
emocjami społecznymi. Adwokat G. Majewski 
opublikował dokumenty, z których wynika, że 
ocena prawna nie jest jednoznaczna. 

Prezes adw. A. Zwara opuścił czasowo po-
siedzenie, by odpowiedzieć na pytania me-
diów.

Adwokat G. Majewski przedstawił zebra-
nym adw. Katarzynę Gajowniczek-Pruszyń-
ską, która do czasu wyborów będzie pełniła 
obowiązki dziekana ORA w Warszawie. Po-
informował, że podjął najtrudniejszą decyzję 
w życiu. Swoją dymisją próbował zdjąć me-
dialne odium ze środowiska. Państwo przez 
27 lat nie zrobiło nic, aby uregulować sytuację 
i zadośćuczynić tym, których prawa naruszo-
no. Dyskusja publiczna nie dotyczy meryto-
rycznego aspektu całego problemu. Przekaz 
medialny jest taki, że adwokaci są źli, bo pró-
bują wyłudzić nieruchomości od państwa.
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POSiedzenie Plenarne naczelneJ rady adwOkackieJ
warSzawa, 22 Października 2016 r.

Prezes NRA adw. Andrzej Zwara powitał 
wszystkich przybyłych na ostatnie w tej ka-
dencji posiedzenie plenarne NRA – członków 
NRA oraz zaproszonych gości. Po przyjęciu 
porządku obrad, na wniosek adw. Jacka Zio-
browskiego, NRA minutą ciszy uczciła pamięć 
zmarłego Andrzeja Wajdy. 

Wnioskodawca przypomniał o obecności 
zmarłego przed dziesięcioma laty na plenar-
nym posiedzeniu NRA oraz o pięknym liście 
wystosowanym przez wybitnego reżysera 
z okazji 90-lecia Adwokatury Polskiej. Nie obce 
były Mu nasze problemy, był jednym z nas. 

Prezes NRA adw. Andrzej Zwara przed-
stawił sprawozdanie z prac Prezydium NRA. 
Gdy 6 lat temu obejmował funkcję prezesa 
NRA, środowisko było bardzo przygnębione 
po śmierci adw. Joanny Agackiej-Indeckiej. 
W ciągu tych lat udało się jednak zachować 
solidarność naszej wspólnoty, a kondycja 
organizacyjna adwokatury jest dobra. Były 
to ciekawe i owocne lata. Udało się to dzięki 
wsparciu kolegów z NRA i całego środowiska. 
Prezydium NRA mogło wykonywać swoje za-
dania dzięki zaufaniu i życzliwości ze strony 
wielu Kolegów. Dodał, że było to dla niego nie-
zwykłe doświadczenie i serdecznie wszystkim 
dziękuje.

– Zadbajmy o zachowanie poziomu kultu-
ry i merytorycznej debaty na Krajowym Zjeź-

dzie Adwokatury. Nie wolno również dopuś-
cić do rozbicia więzi pokoleniowej. A. Zwara 
wskazał, że m.in. koledzy adw. Andrzej Bą-
kowski, adw. Czesław Jaworski, adw. Jan Cie-
ćwierz, adw. Andrzej Siemiński i adw. Andrzej 
Dzięcioł swoją postawą świadczą o tym, jak 
adwokat powinien się zachowywać, jak słu-
żyć ludziom, jak być życzliwym. Podziękował 
za to. – Walczmy o życzliwość międzyludzką 
i więź międzypokoleniową. Nie wolno nam 
zgubić tych wartości. Prezes NRA stwierdził, 
że polityka niszczy wszystkie niezależne śro-
dowiska w Polsce. 

Adwokatura powinna pokazać, że nie jest 
tylko środowiskiem zawodowym, środowi-
skiem walczącym o prawa obywatelskie, ale 
również środowiskiem działającym na polu 
idei i kształtowania myśli prawniczej. 

Poinformował, że NRA była współwy-
dawcą publikacji tekstów Gustava Radbru-
cha, który pisał o ustawowym bezprawiu 
i ponadustawowym prawie; Carla Schmitta, 
który zastanawiał się, czy prawo w rękach po-
lityków ma być plasteliną i czy można je trak-
tować w instrumentalny sposób; Wspomnień 
adwokata i sędziego Aleksandra Mogilnickiego, 
który żywym językiem przedstawił historię 
gier politycznych prowadzonych po 1926 roku 
w środowisku politycznym i prawniczym. Ta 
ostatnia książka uzmysławia prawdę, że w za-

Adwokat Andrzej Zwara zdał relację z roz-
mów z dziennikarzami.

Po dyskusji Naczelna Rada Adwokacka 
przyjęła treść komunikatu, który został upub-
liczniony na portalu informacyjnym adwo-
katura.pl oraz przekazany opinii publicznej 
o treści:

„Na nadzwyczajnym posiedzeniu Naczelnej 
Rady Adwokackiej podnoszono, że w kontekście 
braku klarownych reguł reprywatyzacyjnych, 
których nie udało się wypracować przez 27 lat, od-
powiedzialnością za wynikające stąd negatywne 

konsekwencje obciążani są w pierwszej kolejności 
prawnicy uczestniczący w tych postępowaniach. 
Obecna, przede wszystkim medialna ocena aktyw-
ności adwokatów dokonywana jest z pominięciem 
stanu obowiązującego – ułomnego w tym zakresie 
prawa. W tej sytuacji Naczelna Rada Adwokacka ze 
zrozumieniem przyjęła decyzję o dymisji z funkcji 
Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warsza-
wie adwokata Grzegorza Majewskiego, uznając że 
odpowiada ona obowiązującym w Adwokaturze 
wysokim standardom etycznym, które powinny 
być powszechne wśród osób pełniących funkcje 
publiczne”.
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sadzie nigdy nie było dobrego czasu i spokoju 
dla Adwokatury. Tę lekturę poleca wszystkim, 
którzy uważają, że dzisiejsze czasy są tak wy-
jątkowe.

Poinformował również, że z inicjatywy 
adw. Macieja Łaszczuka NRA wsparła publika-
cję książki Behemot. Narodowy socjalizm – ustrój 
i funkcjonowanie 1933–1944 autorstwa Franza 
Neumanna.

Prezes NRA adw. Andrzej Zwara wskazał, że 
przed projektami uchwał należy rozstrzygnąć 
wniosek ORA w Warszawie, czy wicedziekan 
jest uprawniony do udziału w posiedzeniach 
NRA z prawem głosu. 

Po dyskusji (w której głos zabrali adwoka-
ci Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Rafał 
Dębowski, Andrzej Zwara, Maciej Gutowski, 
Małgorzata Kożuch) NRA większością głosów 
uwzględniła wniosek formalny adwokata Ra-
fała Dębowskiego, że NRA nie powinna o tym 
decydować. 

Zdaniem prezesa NRA adw. Andrzeja Zwa-
ry ta kwestia może zostać opracowana przez 
Komisję Regulaminową na Zjeździe. 

Adwokat Rafał Dębowski przypomniał, że 
w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporzą-
dzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające 
rozporządzenie w sprawie opłat za czynno-
ści adwokackie oraz rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez 
Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy 
prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. 
Dzięki staraniom NRA doszło do zachowania 
zasady rozdzielności rozporządzeń dotyczą-
cych stawek z urzędu i stawek z wyboru. Zo-
stały przygotowane projekty dwóch uchwał 
w sprawie zaskarżenia rozporządzeń do 
Trybunału Konstytucyjnego. Dodał, że NRA 
w swojej negatywnej opinii wobec rozporzą-
dzeń ma poparcie innych środowisk praw-
niczych. Większość sędziów i prokuratorów 
uczciwie stwierdzała, że wysokość stawek jest 
absolutnie nieadekwatna. 

NRA podjęła dwie uchwały: nr 68/2016 oraz 
nr 69/2016 o zbadanie zgodności z Konstytucją 
RP Rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości.

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła spra-

wozdania kadencyjne organów Adwokatury 
kadencji 2013–2016.

Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwa-
łę w sprawie transmitowania obrad Krajowego 
Zjazdu Adwokatury (uchwała nr 70/2016).

Adwokat prof. Piotr Kruszyński poinformo-
wał, że delegaci i goście Krajowego Zjazdu Ad-
wokatury otrzymają publikację Polscy adwokaci 
w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940–1945 
wydaną z inicjatywy Ośrodka Badawczego 
Adwokatury. Adwokat prof. Piotr Kruszyński 
podziękował wszystkim za dotychczasową 
współpracę.

Prezes NRA adw. Andrzej Zwara poinfor-
mował, że zarówno izby adwokackie, jak i NRA 
zgłosiły 11 kandydatur do odznaczenia Wielką 
Odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. 

Po ożywionej dyskusji, w której głos zabrali 
adwokaci: Jacek Trela, Rajmund Żuk, Andrzej 
Zwara, Edward Rzepka, Piotr Blajer, Maciej 
Gutowski, Włodzimierz Łyczywek, Janusz Steć, 
w głosowaniu tajnym NRA zarekomendowała 
Krajowemu Zjazdowi Adwokatury przyznanie 
Wielkiej Odznaki „Adwokatura Zasłużonym” 
adwokatom: pośmiertnie – Marii Budzanow-
skiej, Zdzisławowi Krzemińskiemu, Romanowi 
Łyczywkowi oraz Stanisławowi Kłysowi i Hen-
rykowi Rossie (uchwała nr 71/2016). 

Adwokat Ewa Krasowska poinformowała, 
że 15 września odbyło się Nadzwyczajne Po-
siedzenie Rzeczników Dyscyplinarnych oraz 
że opracowała wzory postanowień w celu 
ujednolicenia i usprawnienia pracy nowo wy-
branych rzeczników. Wskazała, że z uwagi na 
kolejne zmiany k.p.k. konieczna staje się zmia-
na Regulaminu działania Rzeczników Dyscy-
plinarnych. 

Adwokat Andrzej Malicki podniósł, że wiele 
izb w minionych dwóch kadencjach otrzymało 
pomoc materialną, która pomogła im w rozwo-
ju. Jego zdaniem adw. Andrzej Zwara zostawił 
Adwokaturę bardziej murowaną i za to mu po-
dziękujemy. 

Prezes NRA adw. Andrzej Zwara w imieniu 
własnym i członków Prezydium NRA podzię-
kował wszystkim za współpracę i przeprosił za 
ewentualne uchybienia.
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POSiedzenie Plenarne naczelneJ rady adwOkackieJ
warSzawa, 3 grudnia 2016 r.

Prezes NRA adw. Jacek Trela, otwierając 
pierwsze posiedzenie nowo wybranej Naczel-
nej Rady Adwokackiej, przypomniał o śmierci 
adw. Macieja Bednarkiewicza, prezesa NRA 
w latach 1989–1995 i członka NRA w następ-
nych latach. Zebrani minutą ciszy uczcili pa-
mięć Zmarłego. 

Prezes NRA powitał przybyłych gości, 
a wśród nich adw. Ewę Krasowską, rzecznika 
dyscyplinarnego, i prezesa Wyższego Sądu Dy-
scyplinarnego adw. Jacka Ziobrowskiego. 

Po przyjęciu porządku obrad i Protokołu 
z Posiedzenia Plenarnego z 22 października 
2016 r. przystąpiono do powołania Komisji Skru-
tacyjnej (w składzie: adw. dr Agnieszka Zemke-
-Górecka, adw. Stanisław Estreich, adw. Stefan 
Salamon) oraz do wyboru Prezydium NRA.

Naczelna Rada Adwokacka na wniosek pre-
zesa NRA adw. Jacka Treli, który przedstawił 
kandydatury na członków Prezydium, NRA 
dokonała wyboru Prezydium w następującym 
składzie: wiceprezesi NRA: adw. Jerzy Glanc, 
adw. prof. Piotr Kardas, sekretarz NRA: adw. 
Rafał Dębowski, zastępca sekretarza NRA: 
adw. Anisa Gnacikowska, skarbnik NRA: adw. 
Henryk Stabla, członkowie Prezydium NRA: 
adw. Ziemisław Gintowt, adw. Tomasz Jacho-
wicz.

Prezes NRA poinformował, że złożył adw. 
Mirosławie Pietkiewicz propozycję objęcia 

przewodnictwa nad Centralnym Zespołem 
Wizytatorów. 

Prezes NRA zwrócił uwagę, że posiedzenie 
odbywa się w nowej sali konferencyjnej. Jed-
nocześnie podziękował prezesowi NRA adw. 
Andrzejowi Zwarze, ponieważ w wyniku jego 
decyzji i determinacji udało się zakończyć re-
mont w zeszłej kadencji. Podziękował również 
adw. Rafałowi Dębowskiemu, który zaangażo-
wał się w zakup nowego lokalu na potrzeby 
biura NRA oraz adw. Bartoszowi Grohmanowi, 
który koordynował prace remontowe.

Prezes NRA adw. Jacek Trela poinformo-
wał, że kolejne posiedzenie NRA odbędzie się 
21 stycznia 2017 r. w Warszawie, a 20 stycznia 
2017 r. spotkanie noworoczne Adwokatury. 

Zgodnie z uchwałą nr 18 KZA Naczelna 
Rada Adwokacka została zobowiązana do zbiór-
ki pieniężnej na rzecz ludności miasta Aleppo. 
Prezes NRA zwrócił się do dziekanów z prośbą 
o włączenie się w to przedsięwzięcie. 

Prezes NRA podziękował Kolegom z Izby Ad-
wokackiej w Szczecinie za zaprezentowanie no-
wego numeru „In Gremio”. Jest to ważna pozycja 
wydawnicza integrująca świat prawniczy. 

Poinformował również, że wszyscy człon-
kowie NRA otrzymywać będą codzienny mo-
nitoring mediów – do wykorzystania wyłącz-
nie na własny użytek, zgodnie z warunkami 
umowy. 

Andrzej Bąkowski

z posiedzeń Prezydium
naczelnej rady adwokackiej

POSiedzenie Prezydium naczelneJ rady adwOkackieJ 
z 27 września 2016 r.

Prezes adw. Andrzej Zwara poinformował, 
że adw. Jerzy Zięba złożył rezygnację z funkcji 
członka Prezydium NRA w związku z wybra-
niem go na stanowisko dziekana ORA w Kiel-

cach. W imieniu zebranych na posiedzeniu 
członków Prezydium i własnym podziękował 
adw. Jerzemu Ziębie za bardzo udaną współ-
pracę, a także pogratulował wyboru na stano-
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wisko dziekana. Adwokat Jerzy Zięba podzię-
kował wszystkim zebranym za współpracę.

Prezydium, w głosowaniu tajnym, przyjęło 
uchwały merytoryczne w sprawach osobowych. 
Przyjęto wstępny projekt porządku obrad Zjaz-
du, decydowano o dofinansowaniu szkolenia 
księgowych i skarbników ORA w kwocie 10 000 
zł. Wsparto ponadto kilka inicjatyw kwotami, 
w tym jubileuszowy Przegląd Kina Prawniczego.

Prezydium NRA upoważniło adw. Jacka 
Trelę do podjęcia działań w celu przygotowa-
nia wstępnego projektu uchwały programowej 
Krajowego Zjazdu Adwokatury. 

Delegowano adw. Justynę Metelską na se-
minarium na temat postępowań przed Euro-
pejskim Trybunałem Praw Człowieka w Stras-
burgu, które odbędzie się 19 października 
2016 r. w Paryżu.

POSiedzenie Prezydium naczelneJ rady adwOkackieJ 
z 11 Października 2016 r.

POSiedzenie Prezydium naczelneJ rady adwOkackieJ
z 25 Października 2016 r.

Posiedzeniu przewodniczył wiceprezes 
adw. Jacek Trela. Prezydium NRA w głosowa-
niu tajnym podjęło uchwały merytoryczne 
w sprawach osobowych. Adwokat Bartosz 
Grohman, zastępca sekretarza NRA, zrefero-
wał treść protokołów z posiedzeń poszczegól-
nych okręgowych rad adwokackich. 

Prezydium NRA, po zapoznaniu się z wnio-
skami i stanowiskiem Kapituły ds. Odznaczeń 
oraz dyskusji, podjęło uchwałę nr 139/2016 
w sprawie przyznania odznaczenia „Adwokatu-
ra Zasłużonym” na wniosek ORA w Częstocho-
wie: adwokatom Jarosławowi Badkowi, Jarosła-
wowi Dawidowi, Ewie Juszko-Pałubskiej, Ada-
mowi Kasperkiewiczowi, Mariuszowi Kostrzew-
skiemu, Tomaszowi Krzemińskiemu, Marcinowi 
Kubikowi; na wniosek ORA w Radomiu: adw. 
Barbarze Henrik-Szlancie; na wniosek Prezy-
dium NRA adw. Pawłowi Gierasowi; na wniosek 
ORA w Zielonej Górze: adwokatom Czesławowi 
Gudzowskiemu, Stanisławowi Hęćce, Jarosła-
wowi Leszczyńskiemu, Maciejowi Mani.

Adwokat Rafał Dębowski i zaproszony na 
posiedzenie adw. Aleksander Gut, sekretarz 
ORA w Krakowie, przedstawili szczegółowe 

informacje o przygotowaniach do Krajowego 
Zjazdu Adwokatury. 

Adwokat Bartosz Grohman zaproponował, 
aby przed rozpoczęciem Zjazdu na grobach 
znanych krakowskich adwokatów na cmen-
tarzu Rakowickim oraz osób zasłużonych dla 
polskiej historii i kultury złożyć kwiaty i zapa-
lić znicze z informacją, że Adwokatura o nich 
pamięta. Prezydium NRA zaakceptowało tę 
propozycję. 

Prezydium NRA, po dyskusji, zatwierdziło 
wstępny projekt porządku obrad Krajowego 
Zjazdu Adwokatury. 

Adwokat Bartosz Grohman przedstawił 
kosztorys wydatków dodatkowych związa-
nych z remontem sali konferencyjnej oraz in-
nych pomieszczeń w biurze NRA. 

Prezydium NRA wyraziło zgodę na prze-
kazanie kwoty 10 000 zł brutto w celu wspar-
cia produkcji filmu pt. Być adwokatem  oraz 
30 000 zł brutto w celu organizacji Dni Kultury 
Adwokatury w Krakowie. Zaakceptowało też 
dofinansowanie inicjatyw przedstawionych 
przez skarbnika NRA adw. Mirosławę Piet-
kiewicz. 

Prezes A. Zwara przypomniał, że na posie-
dzeniu 22 października 2016 r. NRA podjęła 
uchwały dotyczące skierowania do Trybunału 

Konstytucyjnego wniosków w sprawie zbada-
nia zgodności z Konstytucją RP przepisów roz-
porządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
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POSiedzenie Prezydium naczelneJ rady adwOkackieJ
z 8 liStOPada 2016 r.

Adwokat Andrzej Zwara poinformował, że 
15 listopada 2016 r. w Ministerstwie Sprawied-
liwości odbędzie się spotkanie poświęcone sy-
tuacji socjalnej kobiet – adwokatów w okresie 
urlopu macierzyńskiego. Celem spotkania jest 
rozpoczęcie rozmów na temat zapewnienia 
świadczeń socjalnych, których pozbawione 
są kobiety – adwokaci jako wykonujące wolny 
zawód. W spotkaniu ze strony NRA, oprócz 
niego, wezmą udział m.in. adw. Katarzyna 
Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca 
Zespołu ds. Kobiet, adw. Joanna Parafianowicz, 
adw. Rafał Dębowski. 

Poinformował, że 7 listopada br. wraz z adw. 
Ewą Krasowską i adw. Rafałem Dębowskim 
uczestniczył w spotkaniu kapituły plebiscytu 
Adwokacki Patron Roku. Obecny był również 
wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. 
W czasie rozmowy uzyskaliśmy informację, że 

grupa sędziów z MS przygotowała projekt re-
formy Kodeksu postępowania cywilnego, który 
stanowi nawrót do formalistyki. Podejmiemy 
działania, aby uzyskać bardziej szczegółowe 
informacje na temat kierunków reformy pro-
cedury cywilnej. Na spotkaniu wyraziliśmy 
sprzeciw wobec propozycji formalizowania 
procedury, która już jest nieczytelna dla oby-
wateli i nie gwarantuje prawa do rzetelności 
procesu.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 
podjęło uchwałę w sprawie składu osobowego 
Kolegium Redakcyjnego „Palestry” (uchwała 
nr 141/2016).

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 
przyznało pośmiertnie odznakę „Adwokatu-
ra Zasłużonym”, za wyjątkowe zasługi, adw. 
Tadeuszowi Perdzyńskiemu (uchwała nr 142 
/2016).

Andrzej Bąkowski

3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia 
przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej 
pomocy prawnej udzielonej przez adwoka-
ta z urzędu oraz przepisów rozporządzenia 
z dnia 3 października 2016 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie opłat za czynności 
adwokackie.

Prezydium NRA omówiło sprawy organiza-
cyjne związane z przygotowaniem Krajowego 
Zjazdu Adwokatury.

Wyrażono zgodę na sfinansowanie pub-
likacji raportu Dowód z opinii biegłego w postę-
powaniu arbitrażowym przygotowanego przez 
Komisję ds. Arbitrażu przy NRA, jako dodat-

ku do miesięcznika „Palestra” (ukazał się wraz 
z zeszytem 11/2016).

Prezydium NRA zdecydowało o zakupie 
dodatkowych 200 egzemplarzy publikacji 
Wspomnienia adwokata i sędziego Aleksandra 
Mogilnickiego, zakupie 100 egzemplarzy pub-
likacji Schmitt Jerzego Zajadły oraz o zakupie 
100 egzemplarzy publikacji Behemot. Narodowy 
socjalizm – ustrój i funkcjonowanie 1933–1944 
Franza Neumanna.

Uchwałą nr 140/2016 Prezydium NRA, za 
wyjątkowe zasługi, przyznało pośmiertnie 
odznakę „Adwokatura Zasłużonym” Sławo-
mirowi Mrożkowi. 
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adwokat – mecenas – to zobowiązuje…  
O powinnościach wobec kultury wysokiej 

W ostatnim zeszycie „Palestry” zamieszczo-
ne zostało obszerne omówienie płyty zatytuło-
wanej Joanna Agacka-Indecka. In memoriam pióra 
prof. Leszka Polonego1. Z kolei w „Palestrze 
Świętokrzyskiej” (Nr 37–38 z 2016 r.) ukaza-
ła się relacja z ubiegłorocznych Dni Kultury 
Adwokackiej pióra prof. Teresy Grzybkow-
skiej – historyka sztuki z Warszawy2, która na 
łamach „Palestry” omówiła wcześniej kon-
ferencję współtworzoną przez Adwokaturę, 
poświęconą śp. Ks. Abp. Prof. Józefowi Życiń-
skiemu3. To wybrane wydarzenia z ostatnich 
miesięcy, w których Adwokatura Polska anga-
żuje się w promowanie tzw. kultury wysokiej. 
Dość przypomnieć, że Adwokatura Polska 
doprowadziła do nagrania sztuki wg Roma-
na Brandstaettera pt. Ja jestem Żyd z „Wesela” 
w reżyserii Tadeusza Malaka, z niezapomnianą 
rolą Żyda Hirsza Singera z Bronowic Małych 
– Jerzego Nowaka (obaj artyści już nie żyją), 
a także 6-płytowego albumu poświęconego 
Arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu, Metro-
policie Lubelskiemu, wielkiej postaci Kościoła 
katolickiego. 

Animatorem większości wspomnianych 
wydarzeń jest krakowski adwokat Stanisław 
Kłys, który podczas listopadowego Krajowego 

Zjazdu Adwokatury odznaczony został Wielką 
Odznaką Adwokatury. Jednym z ostatnich Jego 
projektów jest ten zmaterializowany w płycie 
CD wymienionej na wstępie. We wkładce do 
niej czytamy: 

„Adwokatura jest naturalną spadkobierczy-
nią najlepszych i najwznioślejszych tradycji 
polskiej inteligencji. Naszą więc powinnością 
pozostaje i powinno pozostawać na zawsze, 
nie tylko zachowanie tej tradycji, ale także jej 
rozwój w obecnym czasie, gdyż nikt i nic nie 
może nas z niej zwolnić. Adwokatura wywią-
zując się ze swoich zobowiązań wobec społe-
czeństwa, wspiera i rozwija kulturę i sztukę, 
która stanowi integralną część realizacji na-
szego powołania. Przejawem takiej postawy 
i potrzeby zachowania w pamięci Naszej 
Prezes adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, która 
zginęła w smoleńskiej katastrofie, było nagra-
nie staraniem Naczelnej Rady Adwokackiej 
płyty CD, Jej poświęconej. Nagrania doko-
nano w Kościele Ewangelickim św. Mateusza 
w Łodzi na słynnych organach firmy Rieger 
z 1928 r., a znajdujący się tam repertuar, to 
utwory stanowiące artystyczny kanon muzyki 
organowej. Nagrania zostały dokonane przez 
najbardziej wrażliwych reżyserów dźwięku 

1 L. Polony, Śmierć i muzyka, „Palestra” 2016, nr 12, s. 139–142. 
2 T. Grzybkowska, VI Dni Kultury Adwokatury Polskiej w Krakowie 27–30 października 2016 roku, „Palestra Świętokrzy-

ska” 2016, nr 37–38, s. 15–19. 
3 T. Grzybkowska, In Spiritu et Veritate – W Duchu i Prawdzie, „Palestra” 2016, nr 13 (numer dodatkowy – e.Palestra, 

poz. 41/M), s. 468–474.
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w osobach Małgorzaty Polańskiej i Lecha Toł-
wińskiego reprezentujących najbardziej reno-
mowaną polską firmę DUX z Warszawy”.

Jak zauważa adwokat Kłys, „wszystko, co 
czynimy na odcinku wspierania i promowania 
kultury wysokiej nie ma charakteru eventu, tj. 
jednorazowego zlecenia firmie zewnętrznej, 
która wykona zadanie, zostanie „zapłacona” 
i będzie przygotowywała kolejne zadanie dla 
księgowych, doradców podatkowych, pokry-
waczy dachów. Wszystkie nasze dokonania 
mają charakter wewnętrzny, tj. oparty na na-
szych osobistych staraniach. To my dobiera-
my artystów, repertuar, czas i miejsce. To my 
bierzemy udział w nagraniach, wybieramy 
mikrofony, o takiej a nie innej charakterystyce,  
a w związku z tym jest to nasze prawdziwe 
przedsięwzięcie. Cóż jest łatwiejszego niż po-
wiedzieć, że to wszystko nie jest zadaniem 
Adwokatury, to potrafi i może każdy. Ale niech 
w takim razie głoszący podobne idee powie 
i pokaże, czego sam dokonał, względnie czego 
może dokonać on, a nie tak w ogólności w stylu, 
że «zrobi się». Nasze osiągnięcia budują wize-
runek Adwokatury teraz i na przyszłość, jako 
tej grupy zawodowej, która jest obwiniana 
i oskarżana o to, że to są groszoroby i że biorą 
z cudzego nieszczęścia, a sami niczego poży-
tecznego i pozytywnego w życie nie wnoszą. 
Plakat i reklama w istocie niczego tu nie wnoszą, 
bo to potrafi każdy i za jakie pieniądze. A kto to 
będzie pamiętał i na jak długo?” 

Marian Eile, twórca „Przekroju”, mówił, że 
„nie ma nic bardziej starego niż wczorajsza ga-
zeta”, a wczorajszy plakat czy reklama? – pyta 
adw. Kłys. I dodaje: „Dokonania, które mają 
charakter aczasowy, utrwalają naszą pozycję 
jako ludzi, którzy traktują to, co czynią, z na-
leżną powagą, bo tak naprawdę zajmujemy się 

rzeczami i sprawami śmiertelnie poważnymi, 
nawet jeśli o tym nie wiemy”.

Na płytę składa się muzyka organowa Jana 
Sebastiana Bacha, Césara Francka, Johannesa 
Brahmsa, Maxa Regera. Nagranie miało miejsce 
w dniach 26–28 lipca 2016 r. na wspomnianych 
łódzkich organach firmy Rieger o numerze 
2360 pochodzących z 1928 r. Wykonawca, prof. 
Andrzej Białko, to jeden z najwybitniejszych 
koncertujących organistów w skali światowej, 
prorektor Akademii Muzycznej w Krakowie. 

Wypada dodać, że, wraz z płytą CD z mu-
zyką organową, podczas Krajowego Zjazdu 
Adwokatury uczestnicy i goście otrzymali 
płytę audiowizualną z filmem w reżyserii 
Krzysztofa Glondysa z TV Kraków, zawierającą 
wspomnienie o Prezes NRA adw. Joannie Aga-
ckiej-Indeckiej oraz prezentującą działalność 
Adwokatury Polskiej w sferze promowania 
tzw. kultury wysokiej. W filmie wypowiadają 
się znani i cenieni adwokaci o tym, czym jest 
i czym powinna być kultura w życiu adwokata 
i Adwokatury – jako środowiska i samorządu 
zawodu zaufania publicznego. 

Władysław Lutwak
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[O sądownictwie w demokratycznym państwie prawa]

Obywatel i prawnik nie może być obojętny 
na poglądy władających Państwem polityków 
o sędziach wymierzających sprawiedliwość 
właśnie w imieniu Państwa.

Polityk szanujący prawo powinien wiedzieć, 
że brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej 
zarówno do oczekiwania od sędziów orzekania 
zgodnego z aktualną polityką, jak i do podej-
mowania prób regulacji narzucającej sędziom 
taką postawę.

A tak właśnie, absolutnie opacznie, rozu-
mieją rolę sędziego w strukturze władz pań-
stwowych autorzy „teorii suwaka”, według 
której sędziowie Trybunału Konstytucyjnego 
mają być „wybierani” przez parlament naprze-
miennie, stosownie do delegacji (rekomenda-
cji) partii politycznych.

Ma to zapewnić w miarę równą transmisję 
polityki tych partii do orzekania przez sędziów 
„naszych” i „waszych”.

Jest to absurd, wynikający ze zdumiewa-
jącego braku zrozumienia przez polityków  
(i niestety zarazem prawników) istoty zawodu 
i misji sędziego (i to na każdym szczeblu, po-
czynając od sądu rejonowego).

Otóż SĘDZIA jest chwalebnym rezultatem 
historii kultury prawnej i cywilizacji, który 
swoją niezbędną niezależność od polityki 
i niezawisłość od innych organów władzy tra-
cił tylko (niestety zbyt często) w haniebnych 
okresach dyktatur.

W Państwie Demokracji i Prawa sędzia musi 
być i jest apolityczny, nieprzenoszący swoich 
poglądów osobistych na ocenę sprawy i orze-
kanie w niej.

Mamy wszyscy obowiązek – dla dobra Pań-
stwa – domniemywać i wprost żądać takiej 
właśnie postawy od każdego sędziego.

Nie mamy natomiast prawa postulować 
(i wprost organizować) orzekania przez sę-
dziów według politycznego zaprogramowania 
i politycznej ich oceny.

To byłoby bowiem prostą drogą do fikcji istnie-
nia wymiaru sprawiedliwości i władzy sądowni-
czej, jako składnika systemu podziału władz.

Niestety – w tym właśnie kierunku zmie-
rzają postulowane i już realizowane zmiany 
w wymiarze sprawiedliwości i organizacji 
korporacji sędziowskiej.

Problematyka powyższa koresponduje 
z podjętą bardzo wyraźnie polityczną krytyką 
pozostałych korporacji prawniczych.

Adwokaci (i radcowie prawni) nie powinni 
przecież (a prokuratorzy już nie mogą) prze-
szkadzać aktualnie rządzącym politykom w re-
alizacji ich jedynie słusznych i zbawiennie po-
żytecznych dla społeczeństwa zamierzeń (…)

Znów brak jest zrozumienia i uznania pod-
stawowej prawdy: adwokat swoją niezależnoś-
cią i fachowością pomaga sędziemu rozpoznać 
sprawę, ocenić jej przewidywalne skutki i orzec 
wyrokiem lub postanowieniem, k o n t r o l o -



1–2/201�

253

listy do redakcji

w a n y m  t y l k o  i n s t a n c y j n i e, a  n i -
g d y  p o l i t y c z n i e.

Obrona tej prawdy leży przede wszystkim 
w kompetencjach organów samorządu.

Wszyscy natomiast powinniśmy bronić tezy, 
że kandydaci na sędziów Trybunału Konsty-
tucyjnego muszą być przede wszystkim wska-
zywani przez uczelnie prawnicze, zawodowe 
korporacje prawnicze, Krajową Radę Sądowni-
ctwa, zgromadzenia SN i NSA oraz ewentual-
nie inne cenione organizacje życia społecznego 
i zawodowego (np. PAN, KiG), z  w y ł ą c z e -
n i e m  p a r t i i  p o l i t y c z n y c h.

Te bowiem będą się wypowiadać wiążąco 

w głosowaniu w parlamencie, gdzie posłowie 
dokonają wyboru sędziów kwalifikowaną 
większością (ale już bez możliwości głosowa-
nia na wskazanych uprzednio przez siebie 
kandydatów).

Tylko taki system może zapewnić pożądaną 
w demokratycznym państwie prawa neutral-
ność polityczną Trybunału Konstytucyjnego.

Sędziowie Trybunału powinni mieć taką 
samą niezależność polityczną, jaką mają Sę-
dziowie Sądu Najwyższego, o czym dobitnie 
przypomniał Prezes Izby Karnej SN Stanisław 
Zabłocki podczas uroczystości powołania 
(„Palestra” 2016, nr 9).

Andrzej Warfołomiejew
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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. 
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