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Prawnik zapewne pojawił się już na etapie plemion pierwot-
nych. Ktoś przecież musiał pamiętać zbiór norm, którymi 
kierowała się dana społeczność, chociażby miało to tylko 
dotyczyć kolejności zjadania członków plemienia. Ewolucja 
i wzrost potrzeb spowodowały pojawienie się prawników 
wszędzie.

Kultura Rzymu ubrała prawo w szaty cywilizacji i dzisiaj 
jesteśmy spadkobiercami prawa rzymskiego. Nie wolno jednak 
zapominać, że pomimo tego to prawnicy doprowadzili do Re-
wolucji Francuskiej i Rewolucji Październikowej nie wyłączając 
w obu Epoki Terroru. Nie zapominajmy także, że na dorobku 
Seneki, Katona i Cicerona własne normy prawne stworzył 
sowiecki prokurator Andriej Wyszyński, który był twórcą te-
orii, że przyznanie się oskarżonego może stanowić decydujący 
dowód winy. Z upodobaniem wcielał w życie inną bolszewicką 
maksymę: “Dajcie mi człowieka, a ja znajdę na niego paragraf.”

Prawo jednak, to nie zbiór przepisów i zasad postępowania. 
To podstawowy element kultury człowieka, jego cywilizacji, 
która pomaga przetrwać godnie zmagania z przeciwnościami. 
Dlatego zamiast konserwatywnego rozumowania, prawo po-
winno tworzyć się w wyniku dyskusji, polemik, komentarzy 
i analiz. 

Prasa zwykle nie interesuje się procesami cywilnymi, nawet 
tymi, które ewidentnie dotyczą  interesu społecznego. Prawnicy 
natomiast preferują procesy cywilne, które uchodzą za bardziej 
wnikliwe, wymagające głębokich analiz jurydycznych, a więc 
wyostrzonej inteligencji.

My wypełniamy tę lukę. Mam nadzieję, że nowe poznańskie 
czasopismo prawnicze „Poprawny” zainteresuje Państwa i będzie 
impulsem do społecznej debaty o dzisiejszym prawie.  

Życzę satysfakcjonującej lektury!

Kazimierz Brzezicki
Redaktor Naczelny    

Patronat Honorowy objęli:

OD REDAKCJI

Współpraca:
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Narkotykowy szlak z Holandii

12 osób zostało objętych aktem oskar-
żenia skierowanym do Sądu Okręgowe-
go w Poznaniu, dotyczącym przestępstw  
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Śledztwo nadzorował Wydział V Śled-
czy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu  
w sprawie przywozu z Holandii na teryto-
rium RP znacznych ilości substancji psy-
chotropowych.

Podstawą do wszczęcia postępowania 
było zatrzymanie na autostradzie w dniu 
16 czerwca 2010 roku samochodu osobo-
wego, którym kierowała Lidia K., a pasa-
żerem był Norbert T.

Po przeprowadzeniu badań w Laborato-
rium KWP w Poznaniu ustalono, że wyżej 
wymienieni przewozili ponad 1945 gram 
amfetaminy i ponad 4.978 gram środka 
odurzającego w postaci ziela konopii. 

Policjanci i strażnicy oskarżeni 

Wydział V Śledczy Prokuratury Okrę-
gowej w Poznaniu skierował akt oskar-
żenia m.in. przeciwko funkcjonariuszom 
Straży Miejskiej Miasta i Gminy Swa-
rzędz, funkcjonariuszom Komendy Po-
wiatowej Policji w Kole i Komisariatu Po-
licji w Swarzędzu.

Akt oskarżenia dotyczy łącznie 14 osób, 
w tym 2 funkcjonariuszy Straży Miejskiej 
Miasta i Gminy Swarzędz oraz funkcjo-
nariusza Komendy Powiatowej Policji  
w Kole, oraz 6 funkcjonariuszy Komisa-
riatu Policji w Swarzędzu i emerytowane-
go funkcjonariusza Policji.

Wszystkim oskarżonym zarzucono po-
pełnienie indywidualnie, jak i w porozu-
mieniu 47 przestępstw.

Oskarżonym, nie pełniącym funkcji 
publicznych, zarzucono wręczenie korzy-
ści majątkowej w zamian za odstąpienie 
od wykonywania czynności służbowych 
związanych z popełnionym przez nich 
wykroczeniem drogowym i podżeganie do 
odstąpienia od wykonywania czynności 
służbowych.

Większość z oskarżonych nie przyznała 
się do popełnienia zarzucanych im prze-
stępstw.

Sprawę skierowano do Sądu Rejonowe-
go Poznań - Nowe Miasto i Wilda. 

Koniec internetowych wyłudzeń 
        
   

W Prokuraturze Apelacyjnej Wydziale 
V do Spraw Przestępczości Zorganizo-
wanej i Korupcji w Poznaniu zakończono 
śledztwo w sprawie działalności zorgani-
zowanej grupy przestępczej, mającej na 
celu popełnianie przestępstw oszustw in-
ternetowych na szkodę kilkuset osób na 
terenie Polski.

Chodziło gównie o strony: www.oto-
moto.pl oraz www.tabor24.pl, oferujące 
sprzedaż różnych pojazdów, tj. samocho-
dów, motorów, koparek, ciągników rol-
niczych i wyłudzaniu zaliczek na poczet 
przyszłych transakcji. Śledztwem objęto 
kilkadziesiąt postępowań przygotowaw-
czych, nadzorowanych przez różne jed-
nostki prokuratur na terenie kraju. Jak 
ustalono, podejrzani na stronach interne-
towych umieszczali oferty sprzedaży róż-
nych pojazdów, które miały być sprowa-
dzone na teren Polski z zagranicy.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do 
Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydzia-
łu XVIII Karnego.
        
   
Bambrzy przegrali  z Muzeum 

Sędzia Sławomira Hańczewska orzekła, 
że Towarzystwo Bambrów Poznańskich 
musi wydać Muzeum Narodowemu bu-
dynek, w którym istnieje Muzeum Bam-
brów.

Przebieg procesu w poznańskim Sądzie 
Okręgowym wykazał, jak oświadczyła  
w ustnym uzasadnieniu wyroku S. Hań-
czewska, iż żądanie Muzeum Narodo-
wego, które wniosło pozew przeciwko 
Towarzystwu Bambrów, było zasadne, 
albowiem Towarzystwo Bambrów posta-

wiło budynek na działce należącej do Mu-
zeum i doskonale o tym wiedziało.

Za przegrany proces Bambrzy muszą 
oddać Muzeum Narodowemu 8695 zło-
tych tytułem kosztów procesowych.
        

  

Pranie brudnych pieniędzy

Prokuratura Apelacyjna w Pozna-
niu umorzyła śledztwo dotyczące prania 
brudnych pieniędzy.

Śledztwo, prowadzone przez Wy-
dział V do Spraw Przestępczości Zor-
ganizowanej i Korupcji, dotyczyło nie-
legalnego obrotu olejem opałowym  
o nazwie „Tixotropic” importowanym do 
Polski z Łotwy przez „Ekoenergię” spół-
kę z o.o. (która później zmieniła nazwę na 
„Baco Petrol” Spółka z o.o.) oraz prania 
„brudnych pieniędzy” czyli pochodzących 
z korzyści uzyskanych z tego procederu.

Postępowanie nadzorowane było przez 
Prokuraturę Apelacyjną w Poznaniu  
z uwagi na uchylenie przez Prokuratora 
Generalnego, prawomocnego postano-
wienia o umorzeniu śledztwa wydanego  
w tej sprawie przez Prokuraturę Okręgo-
wą w Ostrowie Wlkp. i przekazaniu tego 

Kronika sądowo-prokuratorska
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wiło budynek na działce należącej do Mu-
zeum i doskonale o tym wiedziało.

Za przegrany proces Bambrzy muszą 
oddać Muzeum Narodowemu 8695 zło-
tych tytułem kosztów procesowych.
        

  

Pranie brudnych pieniędzy

Prokuratura Apelacyjna w Pozna-
niu umorzyła śledztwo dotyczące prania 
brudnych pieniędzy.

Śledztwo, prowadzone przez Wy-
dział V do Spraw Przestępczości Zor-
ganizowanej i Korupcji, dotyczyło nie-
legalnego obrotu olejem opałowym  
o nazwie „Tixotropic” importowanym do 
Polski z Łotwy przez „Ekoenergię” spół-
kę z o.o. (która później zmieniła nazwę na 
„Baco Petrol” Spółka z o.o.) oraz prania 
„brudnych pieniędzy” czyli pochodzących 
z korzyści uzyskanych z tego procederu.

Postępowanie nadzorowane było przez 
Prokuraturę Apelacyjną w Poznaniu  
z uwagi na uchylenie przez Prokuratora 
Generalnego, prawomocnego postano-
wienia o umorzeniu śledztwa wydanego  
w tej sprawie przez Prokuraturę Okręgo-
wą w Ostrowie Wlkp. i przekazaniu tego 

postępowania do Prokuratury Apelacyjnej 
w Poznaniu.      

Wygrały tylko słonie

Sąd Rejonowy w Poznaniu oddalił po-
zew o 37 tysięcy złotych za nieudane po-
lowanie na słonie. Sąd uznał, że roszczenie 

od poznańskiego organizatora polowania, 
którego domagał się myśliwy z Pomorza, 
jest bezzasadne.

Biznesmen Waldemar I. zarzucił orga-
nizatorowi polowania między innymi, że 
wbrew swoim planom trafił do innego re-
wiru łowieckiego w Afryce, w którym nie 
było słoni do odstrzelenia.

- To, że myśliwy słonia nie spotkał, nie 
oznacza, że go tam nie było. Nie każde po-
lowanie kończy się sukcesem. Myśliwy nie 
zawsze kończy polowanie zastrzeleniem ta-
kiego słonia, jakiego oczekiwał - powiedział 
sędzia Piotr Kurek.
        

Pornografia przez internet

Poznańska prokuratura ustaliła sześciu 
propagatorów pornografii z udziałem nie-
letnich.

We wrześniu 2008 r. Ilona G. zawiado-
miła Prokuraturę Rejonową w Kolbuszo-
wej o rozsyłaniu za pośrednictwem Inter-
netu zdjęć jej małoletniej córki Justyny G.

W toku postępowania przeprowadzo-
no analizę historii rozmów małoletniej na 
Gadu-Gadu i na tej podstawie również 
wytypowano adresy e-mail. Konsekwencją 
powyższych ustaleń było zabezpieczenie 
zawartości skrzynek pocztowych o wyty-
powanych adresach. W ten sposób usta-
lono, że Marek O., Krzysztof O., Piotr 
Ż., Piotr G., Marcin Z. i Przemysław G. 
posiadali zdjęcia zawierające treści por-
nograficzne z udziałem osób małoletnich 
poniżej lat 15.

Wszyscy oskarżeni przyznali się do 
popełnienia zarzucanych im przestępstw, 
złożyli wnioski o wymierzenie kar pozba-
wienia wolności z warunkowych zawie-
szeniem ich wykonania na okres próby 
oraz grzywien.

        
Kierował gangiem z aresztu

Funkcjonariusz Służby Więziennej za 
łapówki dostarczał do cel telefony komór-
kowe. Wydział V do Spraw Przestępczo-
ści Zorganizowanej i Korupcji Prokuratu-
ry Apelacyjnej w Poznaniu skierował do 
Sądu Rejonowego w Zielonej Górze akt 
oskarżenia przeciwko Adamowi K. byłe-
mu funkcjonariuszowi Służby Więziennej 
Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

W toku śledztwa ustalono, że oskarżo-
ny w okresie od października do grudnia 
2007 r. w Zielonej Górze jako funkcjo-
nariusz służby więziennej zatrudniony  
w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, 
za 2.500 złotych dostarczał skazanym te-
lefony komórkowe.

Osadzony, dla którego oskarżony wno-
sił telefony komórkowe, przy ich pomocy 
kontaktował się z innymi osobami prze-
bywającymi na wolności i kierowała w ten 
sposób zorganizowaną grupą przestępczą 
działającą na terenie województwa lubu-
skiego, mającą na celu popełnianie prze-
stępstw przeciwko mieniu, w tym kradzie-
ży samochodów, paserstwa, przerabiania 
numeracji identyfikacyjnej pojazdów, a 
następnie wprowadzania ich do legalnego 
obrotu gospodarczego.

IPN nie zapłaci miliona

Państwo nie zapłaci miliona złotych 
poznaniakowi, który pozwał IPN w Po-
znaniu. Janusz Palacz domagał się 1 mln 
złotych odszkodowania za naruszenie 
dóbr. Twierdził, że to z inicjatywy IPN-
-u wszczęto przeciwko niemu śledztwo  
i oskarżono go o składanie fałszywych ze-
znań i próbę wyłudzenia zasiłku dla kom-
batantów Czerwca 1956 roku. Sąd oddalił 
jego pozew, uznając go za bezpodstawny.

Sędzia Ewa Pijańska podtrzymała sta-
nowisko Prokuratorii Generalnej, która 
twierdziła, w ślad za orzecznictwem Sądu 
Najwyższego, że uniewinnienie Janusza 
Palacza od zarzutów w sprawie karnej nie 
może być podstawą domagania się odszko-
dowania.  Samo wydanie wyroku uniewin-
niającego oskarżonego od zarzucanych mu 
czynów nie oznacza, że wszczęcie i pro-
wadzenie postępowania przygotowawcze-
go, jak i wniesienie aktu oskarżenia, były 
czynnościami bezprawnymi.
 
         
25 lat dla zabójcy ajentki Provi-
denta

Dopiero w 2035 roku wyjdzie na wol-
ność zabójca ajentki Providenta.

26-letni Adam Klich, który z premedy-
tacją zamordował w Posadowie, w czerw-
cu ubieglego roku Bożenę Samsel, ajentkę 
Providenta.

W ciągu minionych lat w całej Polsce 
zamordowano sześciu ajentów tej spółki.

Prokurator Mirosław Adamski, który 
wykazał, że zabójstwo zostało przepro-
wadzone z bezwzględną premedytacją, 
zostało perfekcyjnie zaplanowane i zre-
alizowane, a zabójca nie dał swojej ofierze 
żadnych szans, żądał kary dożywotniego 
więzienia z zastrzeżeniem, że o warun-
kowe przedterminowe zwolnienie Adama 
Klich będzie mógł się ubiegać dopiero po 
odsiedzeniu 40 lat, czyli na wolność mógł-
by wyjść najwcześniej w 2050 roku.

Podobnej kary zażądała Natalia Samsel, 
córka zamordowanej. 

Poznański trybunał potrzebował 40 mi-
nut, aby wydać wyrok. Podpisali się pod 
nim: sędziowie Antoni Łuczak i Maria 
Kostecka oraz ławnicy Elżbieta Heleniak. 
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Mirosław Machnicki i Danuta Kałasz. 
Sąd skazał Adama Klicha na 25 lat wię-
zienia dodając, że 26-letni Adam Klich 
będzie mógł ubiegać się o przedtermino-
we zwolnienie dopiero po 20 latach.

        
Kibic osądzony w 48 godzin

Cztery tysiące grzywny i dwuletni zakaz 
stadionowy, to wyrok dla kibica Legii. 16 
kwietnia 2011 roku przed meczem pił-
karskim Lech Poznań - Legia Warszawa 
odbywającym się na stadionie miejskim  
w Poznaniu zatrzymano Jakuba P. (lat 25), 
który wnosił na obiekt petardy.

Jakub P. został zatrzymany podczas 
kontroli na jednej z bramek prowadzących 
na stadion, gdzie kontrolujący ujawnił, iż 
posiada przy sobie trzy sztuki wyrobów 
pirotechnicznych - petard.

Na podstawie obowiązujących przepi-
sów skierowano do sądu wniosek o roz-
poznanie niniejszej sprawy w postępowa-
niu przyspieszonym i w dniu 18 kwietnia 
2011 roku Sąd wydał wyrok skazujący 
Jakuba P. na karę grzywny w wysokości 
200 stawek dziennych po 20 zł oraz orzekł 
zakaz wstępu na imprezy masowe - mecze 
piłkarskie Legii Warszawa oraz reprezen-
tacji Polski na okres 2 lat. Wyrok nie jest 
prawomocny.
        
  
Proces o dyskryminację Romów

Sędzia Sławomira Hańczewska wyłą-
czyła jawność rozprawy o ochronę dóbr 
osobistych. Uwzględniła w ten sposób 
wniosek pozwanych.

W piątek 29 kwietnia przed poznańskim 
Sądem Okręgowym rozpoczął się proces  
o naruszenie dóbr osobistych Adama Gło-
wackiego. Chodzi o głośną sprawę zakazu 
wpuszczania osób romskiego pochodzenia 
do niektórych poznańskich lokali.

Restauratorzy twierdzą, że nigdy takie-
go zakazu nie było. Nie znamy zatem ar-
gumentów stron. Przebiegu rozprawy nikt 
nie chciała komentować. Nie wiadomo 
zatem, czy została ona odroczona do cza-
su zawarcia ugody, do której każdy sędzia 
jest zobowiązany nakłaniać uczestników 
sporu. Wiadomo tylko, że powód chce 

odstąpić od nawiązki, jeżeli zostanie przez 
restauratorkę przeproszony.
  

Udusił żonę, a ciało spalił

15 lat spędzi w więzieniu Mariusz S. 
były żołnierz Legii Cudzoziemskiej za za-
bójstwo żony. Taki wyrok orzekł w czwar-
tek 19 maja, Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Prokuratura chciała dla oskarżonego 25 
lat więzienia. Kara jest niższa, bo sąd wziął 
pod uwagę m.in., że oskarżony nie plano-
wał zabójstwa - nie działał z premedytacją, 
a  pod wpływem impulsu. Nie był karany.

 
Malta wraca do sądu

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 
Elżbieta Fijałkowska ogłosiła w czwartek 
26 maja wyrok, na mocy, którego poznań-
ski Sąd Okręgowy jeszcze raz rozpatrzy 
sprawę odszkodowania w wysokości po-
nad 75 milionów złotych dla poznańskiej 
parafii rzymskokatolickiej Jana Jerozolim-
skiego za Murami, za grunty przejęte od 
Kościoła w czasach PRL w latach 50- tych. 

W styczniu tego roku, wyrokiem sędzi 
Zofii Lehmann z Sądu Okręgowego w 
Poznaniu, przyznano parafii 75 milionów 
zł odszkodowania. Z roszczeniem wystą-
piła Parafia Rzymskokatolicka pod we-
zwaniem Świętego Jana Jerozolimskiego 
Za Murami, której w czasach PRL ode-
brano 15 ha gruntów w okolicach Jeziora 
Malta w Poznaniu.

Proces przeciwko Skarbowi Państwa, 
Agencji Nieruchomości Rolnych i Miastu 
Poznań toczył się od 2005 roku.

Wcześniej, przez 10 lat, sprawę próbo-
wała załatwić Komisja Majątkowa.

Sędzia Elżbieta Fijałkowska uzasadnia-
jąc uchylenie wyroku, podkreśliła spra-
wę ugody zawartej przez nieżyjącego już 
proboszcza parafii ks. Kazimierza Królaka  
z Miastem z 2000 roku. Sąd Apelacyjny 
potwierdził w całości ustalenia sądu niż-
szej instancji, że ugoda taka była nieważ-
na na mocy Prawa Kanonicznego, które 
wymaga, aby tego typu sprawy (zawarte 
ugody) były zatwierdzane przez kościel-
ne organa wyższej instancji , czego w tym 
przypadku nie było.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 
jest prawomocny. 

Śledztwo za oszpecenie konia

W Krajkowie, gmina Mosina na tere-
nie pensjonatu dla koni, nieustalony do 
tej pory sprawca obciął część ogona konia 
rasy wielkopolskiej o imieniu India. Zwie-
rzę zostało oszpecone, a jego właściciel-
ce uniemożliwiono w ten sposób udział  
w zawodach hipicznych. Wartość szkody 
wyrządzonej działaniem sprawcy oszaco-
wano na kwotę 15.000 zł.
     

Bloger z Mosiny uniewinniony

Pisanie na prywatnym blogu i wygłasza-
nie nieprzychylnych dla polityka opinii nie 
ma nic wspólnego z dziennikarstwem i nie 
wyczerpuje znamion przestępstwa tłuma-
czył sędzia Leszek Matuszewski.

W środę 8 czerwca Sąd Okręgowy 
w Poznaniu uniewinnił Łukasza Kaspro-
wicza, blogera z Mosiny od zarzutów 
znieważenia i oszczerstw pod adresem 
burmistrz Zofii Springer.

Przypomnijmy, że 25 stycznia tego roku 
Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto ska-
zał Łukasza Kasprowicza na 10 miesięcy 
ograniczenia wolności, 300 godzin nad-
zorowanych prac społecznych, grzywnę  
i zakaz wykonywania zawodu przez rok - 
za szkalowanie i oszczerstwa pod adresem 
burmistrza Mosiny, Zofii Springer.

Wyrok wydali sędziowie: Hanna Bart-
kowiak, Ewa Taberska i Leszek Matu-
szewski. Uniewinnili oni Ł. Kasprowicza 
od dokonania zarzucanych mu 13 czy-
nów rzekomego znieważenia, a w dwóch 
przypadkach zmienili opis przestępstwa 
ze zniewagi, na narażenie Zofii Springer 
na utratę zaufania społecznego w wyniku 
wpisów na blogu, niezbędnego w wykony-
waniu pracy samorządowej.

Wyrok jest prawomocny. Adwokat pani 
burmistrz, Paweł Sowislo wniósł kasację 
do Sądu Najwyższego.
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Wyjaśnią losy dziennikarza?

Postanowieniem z dnia 13 czerwca 
2011 roku podjęto na nowo umorzo-
ne 28 września 1999 roku postępowanie  
w sprawie pozbawienia Jarosława Zięta-
ry wolności w dniu 1 września 1992 roku  
w Poznaniu tj. o przestępstwo z art. 189 
§ 2 k.k. Przyczyną podjęcia postępowania 
jest konieczność procesowego zweryfiko-
wania nowych, nieznanych wcześniej oko-
liczności.

Okoliczności związanych z jedną z przy-
jętych wersji śledczych. Dlatego 14 czerw-
ca 2011 roku wystąpiono do prokuratora 
apelacyjnego w Poznaniu z wnioskiem  
o przedłużeniu okresu trwania śledztwa  
i o wystąpienie do prokuratora generalne-
go z wnioskiem o przekazanie tej sprawy 
do prowadzenia innej jednostce organiza-
cyjnej prokuratury spoza jurysdykcji Pro-
kuratury Apelacyjnej w Poznaniu.
         
   
Poszkodowany KS „Sokół”

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu 
zapadł wyrok dotyczący Piotra H. W ak-
cie oskarżenia prokurator zarzucił Piotro-
wi H., iż podrobił dokumenty w postaci 
czeków, uprawniające go do otrzymania 
określonej sumy pieniężnej, przywłasz-
czając jednocześnie pieniądze i działając  
w ten sposób na szkodę Klubu Sportowe-
go “Sokół” w Szamocinie.

Aktem oskarżenia objęto piętnaście 
czynów polegających na podrabianiu 
czeków, jak również siedem czynów po-
legających na przywłaszczeniu powierzo-
nych pieniędzy, które oskarżony wypłacał  
z konta Klubu na podstawie autentycz-
nych czeków.

Sąd uznał Piotra H. za winnego pod-
robienia czeków i posłużenia się podro-
bionymi dokumentami i wymierzył mu 
karę 2 lat pozbawienia wolności z warun-
kowym zawieszeniem wykonania kary na 
okres 5 lat próby, oddając oskarżonego  
w okresie próby pod dozór kuratora sądo-
wego, wymierzył karę grzywny w wysoko-
ści 1500 zł.

Sąd uniewinnił oskarżonego od pozo-
stałych czynów. Powyższy wyrok nie jest 
prawomocny, prokurator złożył wniosek  

o pisemne uzasadnienie wyroku.
         
     
Rolnik winny, ale bez kary

Mieszkaniec Błot Wielkich Władysław 
Szwak. został skazany prawomocnym wy-
rokiem za znęcanie się nad zwierzętami.

Sąd Okręgowy w Poznaniu utrzymał 
w mocy ubiegłoroczny wyrok Sądu Re-
jonowego w Szamotułach, który uznawał 
oskarżonego winnym znęcania się nad 
ośmioma krowami i koniem, ale nie wy-
mierzył mu kary. Trybunał odwoławczy 
podtrzymał to stanowisko.

Sprawa Władysława Szwaka stała się 
głośna niespełna dwa lata temu, kiedy 
sąd rodzinny w Szamotułach odebrał im 
dziecko. Po kilku miesiącach mała Róża 
wróciła do rodziców.

- Zarzuty znęcania się nad zwierzętami 
dotyczą właśnie okresu, kiedy oskarżony wal-
czył o dziecko i właśnie miedzy innymi dlate-
go dlatego sąd zdecydował o niewymierzeniu 
kary - mówiła sędzia Hanna Bartkowiak.

Dwa lata temu okazało się, że w gospo-
darstwie Władysława Szwaka są zanie-
dbane zwierzęta.

Po przeprowadzonej po roku kontroli 
było jeszcze gorzej. Z gospodarstwa za-
brano najbardziej zaniedbane zwierzęta  
i skierowano sprawę do sądu.

Dziennikarz wygrał w Strasburgu

W dniu 5 lipca 2011 roku Europejski 
Trybunał Praw Człowieka wydał dwa 
wyroki w sprawach przeciwko Polsce: 
Wizerkaniuk przeciwko Polsce (skarga nr 
18990/05) dotyczący zarzutu naruszenia 
przepisu art. 10 Konwencji oraz Jurewicz 
przeciwko Polsce (skarga nr 18500/10) 
dotyczący zarzutu naruszenia przepisu
art. 6 Konwencji.

W sprawie skarżącego Jerzego Wizer-
kaniuka przeciwko Polsce, Trybunał skry-
tykował instytucję autoryzacji w Prawie 
prasowym. Sprawa dotyczyła wywiadu 
udzielonego przez polityka dziennika-
rzom zatrudnionym przez skarżącego,  
a następnie publikacji tego materiału po-
mimo odmowy autoryzacji tekstu.

W ocenie Trybunału fakt ten, w połą-
czeniu z faktem, że sprawa dotyczyła po-
lityka, stał w sprzeczności ze standardami 
Trybunału. Trybunał zauważył także, że 
autoryzacja umożliwia de facto politykom 
powstrzymywanie dziennikarzy od pu-
blikacji materiałów zawierających nieko-
rzystne dla udzielających wywiadu infor-
macje bez względu na to, jak są prawdziwe 
i trafne.

Tytułem zadośćuczynienia Trybunał 
przyznał skarżącemu kwotę 4,000 EURO.
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Czy Pani Profesor podoba się język praw-
ników, naszpikowany trudnymi termina-
mi, zawiły, mało kiedy zrozumiały?
Wcale nie uważam, że istnieje jakiś spec-
jalny język prawniczy. Tak jak każdy 
język służy on do komunikowania się  
w społeczeństwie. Prawo jest nauką,  ale  
i sferą życia, w której wszystko odbywa się 
przy pomocy języka. Nie ma prawa bez 
języka.
Prawo jednak sięga do bardzo trudnej ter-
minologii.
To jest pozorne. To nie jest tak, że jakiś spe-
cjalistyczny język jest całkowicie niezrozu-
miały. Specjalistycznymi terminami posłu-
gują się przecież także medycy, inżynierowie, 
chemicy i inni. Obca dla przeciętnego czło-
wieka terminologia dotyczy maksimum 20% 
używanych terminów. Reszta jest doskonale 
zrozumiała przez przeciętnego człowieka. 
Problem dotyczy nie terminologii, ale czę-
sto skomplikowanej konstrukcji zdań, co 
utrudnia zrozumienie tekstu. Ta miejscami 
skomplikowana składnia bardziej utrudnia 
odbiór przekazu niż faktycznie terminologia 
prawnicza, tym bardziej że wiele pojęć jest 
wspólnych dla wielu dziedzin życia, na przy-
kład prawa i ekonomii.
Język prawa, ustaw, stanowią politycy. Na-
wet kilkakrotna lektura tych tekstów cza-
sami jednak nic nie daje.
Muszę powtórzyć to, co mówią prawnicy, że 
to nie oni, niestety, tworzą prawo. W Polsce 
nie ma wielu specjalistów i szkół uczących 
dobrego tworzenia prawa. Istniejące zasady 
legislacyjne są nieznane politykom. Prowa-
dzi to do sytuacji, że dobry na początku akt 
prawny, w wyniku zmian, uzupełnień, mo-
dyfikacji traci całkowicie swój charakter. To 
tak samo, jak ruszyć klocek lego w budowli 
dziecka. Od razu rozsypuje się cała konstruk-
cja. To samo jest z aktami prawnymi. Nie-
przemyślane zmiany, wstawki, uzupełnienia 
niszczą początkowy zamiar. Politycy debatu-
ją nad zdaniami, zapominając o wydźwięku 
całego tekstu. Czasami wydaje się, że nie jest 
porządnie weryfikowane, jak zmiana jedne-
go z zapisów wpływa na całość aktu prawne-
go. W języku prawniczym nie ma wcale zbyt 

wielu trudnych słów. Tutaj często brakuje 
tego, co językoznawcy nazywają gramatyką 
tekstu. Nie chodzi o poszczególne zdania, ale 
o spójność wewnętrzną całego tekstu. Każda 
zmiana w poszczególnych paragrafach musi 
być spójna z zapisami innych paragrafów 
w całym tekście. Często jednak zdarza się, 
że wprowadzone tu, czy tam poprawki po-
zostają w sprzeczności z zapisami w innych 
partiach tekstu.

Na czym polega nauczanie tłumaczenia na 
Wydziale Neofilologii?
Uczymy tłumaczenia ustnego konsekutyw-
nego i kabinowego, a także tłumaczenia 
pisemnego tekstów specjalistycznych: praw-
niczych, naukowych, medycznych, technicz-
nych, ekonomicznych, jak również przekładu 
audiowizualnego a także i tłumaczenia lite-
rackiego. Sztuka tłumaczenia polega między 
innymi na tym, że dotyczy różnych dziedzin 
wiedzy i życia. W naszym kształceniu musi-
my dać studentom podstawy funkcjonowa-
nia w obszarze poszczególnych dziedzin, ale 
również nauczyć ich ciągłego samokształ-
cenia, co w pracy tłumacza jest absolutnie 
nieodzowne. Trzeba zatem mieć wiedzę  
i posługiwać się terminologią specjalistycz-
ną, aby móc tłumaczyć.
Przekład ma być wierny czy piękny?
Mogłabym o tym mówić godzinami. Już sta-
rożytni twierdzili, że nie można tłumaczyć 
słowo w słowo. Są języki, które diametral-
nie różnią się strukturą. Na przykład języ-
ki słowiańskie i romańskie czy anglosaskie.  
U nas są przypadki, tam nie. A więc szyk 

wyrazów determinuje ich funkcję w zdaniu. 
Z drugiej strony często trudno jest znaleźć 
absolutną ekwiwalencję różnych pojęć, bo 
mamy do czynienia z inną rzeczywisto-
ścią. Wystarczy przyjrzeć się tłumaczeniom 
tekstów religijnych, chociażby Biblii. Jak 
Eskimosom przetłumaczyć „chleba nasze-
go powszedniego”? Ludzie Północy zro-
zumieją   zapis „ryby naszej powszedniej”. 
A zatem funkcjonalność pojęć musi być 
uwzględniana przez tłumaczy. Tłumaczyć 
trzeba także teksty z zupełnie innych kultur. 
Na przykład postrzeganie gwiazd jest inne  
u ludzi pustyni, inne u ludzi gór. Pomocny 
jest internet, który pokazuje wprost o co 
chodzi. Ale nie łudźmy się, on nie załatwi 
takich spraw jak inna emocjonalność, inna 
metaforyka, często inny system wartości.  
Czy idiomy są naprawdę nieprzetłuma-
czalne?
To za dużo powiedziane. W każdym języ-
ku istnieje jakiś odpowiednik naszego idio-
mu, a jeżeli nie, to można oddać jego sens 
 w sposób opisowy, co jest także dopuszczalne.  
Jakie pułapki czekają na tłumacza polskich 
tekstów prawnych?
To zależy na jaki język tłumaczymy. Jeżeli na 
języki narodów, które rodowód swojej kul-
tury prawnej czerpią z Prawa Rzymskiego  
i Kodeksu Napoleona, tak jak Polacy, to więk-
szych problemów nie ma. Gorzej z innymi 
systemami prawnymi. Sporo kłopotów było 
na początku lat 90, kiedy pojawiły się nowe 
instytucje i pojęcia prawne. Francuzi nie mo-
gli uwierzyć, że użytkowanie wieczyste może 
obejmować nieruchomości, bo u nich to po-
jęcie jest związane tylko z własnością gro-
bów. Po wejściu do Unii Europejskiej i uni-
fikacji prawa problemów takich już nie ma.  
Ludzie boją się prawa europejskiego?
System prawa jest związany z danym ję-
zykiem i nikt chyba sobie nie wyobraża, że 
będziemy tworzyć prawo polskie po angiel-
sku, francusku czy niemiecku. Język, jego 
naleciałości a nawet archaizmy mają swoje 
przełożenie na języka prawa, a to dowodzi 
tradycji, która jest u nas bardzo długa. 

Dziękuję za rozmowę

Zrozumieć język prawników
Rozmowa z profesor zwyczajną Teresą Tomaszkiewicz, dziekanem Wydziału Neofilologii UAM o meandrach 
języka prawników. 

Kazimierz Brzezicki
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Dzień Radcy Prawnego

6 lipca 2011 roku po raz pierwszy ob-
chodzono Dzień Radcy Prawnego. Z tej 
okazji Rada Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Poznaniu zorganizowała  
uroczyste jego obchody, które odbyły się 
9 lipca 2011r. w otoczeniu pięknych ple-
nerów nad jeziorem Malta w Poznaniu 
– Pole Piknikowe MALTA SKI w godzi-
nach od  14.00 do godziny 19.00.

OIRP w Poznaniu zaprosiła radców 
prawnych i aplikantów zrzeszonych w Na-
szej Izbie wraz z rodzinami na to niezwy-
kłe wydarzenie. Spotkanie miało formę 
pikniku – oprócz części oficjalnej prze-
widziano atrakcje dla dzieci i dorosłych 
m.in. zorbing, strzelanie z łuku i karabin-
ków sportowych, zjazd pontonami i to-
rem saneczkowym, profesjonalną oprawę 
muzyczną, catering – m.in. dania z grilla, 
sałatki, piwo.
    

Radcy maja własną salę sądową

Prawnicy odbywający aplikację radcow-
ską w Poznaniu mają własną salę sądową.

Pierwszą w Polsce salę rozpraw dla apli-
kantów radcowskich otwarto uroczyście  
w piątek 8 kwietnia. Powstała ona na 4 
piętrze  Okręgowej Izby Radców Praw-
nych.

Aplikanci będą tam uczestniczyć  
w symulowanych rozprawach i doskonalić 
swoje umiejętności. Taka właśnie pokazo-
wa rozprawa odbyła się podczas otwarcia.

   
 - Sala rozpraw powstała, bo przy tysiącu 
aplikantów nie było innej możliwości, by 
w praktyce nauczyć młodych ludzi zawodu 
– mówiła dziekan OIRP w Poznaniu dr 
Krystyna Babiak. - Pomieszczenie nie róż-
ni się niczym od typowej sali sądowej. Obok 
stołu sędziowskiego są miejsca dla stron i pu-
bliczności. Sala została wyposażona w no-
woczesny sprzęt - między innymi urządze-
nia do rejestracji przebiegu rozprawy.

Wiceminister sprawiedliwości Stani-
sław Chmielewski obecny na otwarciu 
sali powiedział, że takie urządzenia, któ-
re zastąpią protokolantów, pojawią się 
już niedługo w sądach. Na razie trafią na 
sale, gdzie prowadzone są procesy cywilne. 
Poznańskiej sali nadano imię niedawno 
zmarłego, pierwszego dziekana Okręgo-
wej Izby Radców Prawnych Edmunda 
Alexiewicza.

    
Złoty Krzyż Zasługi

Adwokat z Poznania został uhonorowa-
ny za promowanie Warszawy.

Adwokat Piotr Nowaczyk (Salans), re-
prezentant Polski w Międzynarodowym 
Sądzie Arbitrażowym ICC, został uho-
norowany Złotym Krzyżem Zasługi za 
wkład, jaki wniósł w rozwój arbitrażu oraz 
promocję Polski i miasta Warszawy jako 
miejsca arbitrażu międzynarodowego. To 
państwowe odznaczenie zostało przy-
znane przez Prezydenta RP - Bronisława 
Komorowskiego na wniosek Wojewody 
Mazowieckiego. 

Remont zabytkowej prokuratury

Co najmniej do końca roku potrwa re-
mont dawnej siedziby  prokuratury przy 
ulicy Młyńskiej.

Od dwóch  lat wszystkie poznańskie 
prokuratury mieszczą się w gmachu przy 
ulicy Solnej. Jedynym wyjątkiem jest wy-
dział zwalczania przestępczości zorgani-
zowanej Prokuratury Apelacyjnej w Po-
znaniu, który ma swoją siedzibę na Dębcu. 
Już za rok sytuacja się zmieni.

Szef Prokuratury Okręgowej w Pozna-
niu, prokurator Krzysztof Grześkowiak 
poinformował o trwającym remoncie 
dawnej siedziby Prokuratury Rejonowej 
Poznań Stare Miasto, dzięki któremu  
w pierwszym kwartale 2012 roku wpro-
wadzi się tam specwydział.

Poznańska prokuratura wydała w ubie-
głym roku co do złotówki pieniądze prze-
znaczone na działalność wszystkich jed-
nostek (71.500.000 złotych).

Trzeba jednak oszczędzać. To dlate-
go gmach prokuratury w Poznaniu przy 
ulicy Solnej nie jest wieczorami i nocą 
oświetlony. Fakt zwiększenia budżetu na 
rok 2011 do kwoty 74 milionów złotych 
jest zwyżką czysto arytmetyczną. Koszty 
utrzymania wzrosły i pieniędzy jest mniej 
niż rok temu. Reżim budżetowy powoduje 
jednak, że nie jest zagrożony remont daw-
nego budynku prokuratury staromiejskiej 
w Poznaniu przy ulicy Młyńskiej.

Do tej pory w starym budynku staro-
miejskiej prokuratury wymieniono m.in. 
dach. Ponieważ jest to budynek zabyt-

Poznański diariusz prawny
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kowy, wszystkie prace remontowe trzeba 
uzgadniać z konserwatorem zabytków, co 
powoduje określone komplikacje, ale daje 
też gwarancje, że prokuratura obok no-
woczesnego gmachu na miarę XXI wieku 
będzie też dysponować unikatowym za-
bytkiem architektonicznym sprzed wieku.
 

20-lecie KRS

Na obchody XX-lecia Krajowej Rady 
Sądownictwa przybył minister sprawie-
dliwości Krzysztof Kwiatkowski. Uroczy-
stości odbyły się w Zamku Królewskim  
w Warszawie.

- Tworzenie i kształtowanie ustroju Kra-
jowej Rady Sądownictwa, a także jej kompe-
tencji, były świadectwem rozwoju demokracji 
w Polsce – powiedział w trakcie spotkania 
Krzysztof Kwiatkowski. – Bez wątpienia, 
Rada stanowi dziś jeden z filarów demokra-
tycznego ustroju RP - dodał.

Z okazji 20-lecia Krajowej Rady Są-
downictwa Minister Sprawiedliwości 
podjął decyzję o odznaczeniu byłych  
i obecnych przewodniczących Rady Srebr-

nymi Medalami Pamiątkowymi Ministra 
Sprawiedliwości.
   Medale otrzymali: Stanisław Dąbrow-
ski (obecny przewodniczący Rady), Adam 
Strzembosz (przewodniczący Rady w la-
tach 1994-1998), Włodzimierz Olszewski 
(przewodniczący Rady w latach 1998-
2002), Andrzej Jagiełło (przewodniczą-
cy Rady w latach 2002-2004), Krzysztof 
Strzelczyk (przewodniczący Rady w la-
tach 2004-2006).

- Niech te medale będą wyrazem mojego 
szczególnego podziękowania i uznania dla 
wkładu w wytyczanie kierunków działal-
ności Krajowej Rady Sądownictwa – po-
wiedział w trakcie wręczania odznaczeń 
Minister Kwiatkowski.

Podczas uroczystości Minister Sprawie-
dliwości wręczył także Brązowe Medale 
Pamiątkowe.

Otrzymali je sędziowie, którzy najdłu-
żej, czyli dwie kadencje, uczestniczyli w 
pracach Krajowej Rady Sądownictwa: 
sędzia Ewa Chałubińska, sędzia Tere-
sa Flemming-Kulesza,  sędzia Wacława 
Macińska, sędzia Beata Morawiec, sędzia 
Barbara Kurzeja, sędzia Irena Piotrow-

ska, sędzia Marek Celej, sędzia Grzegorz 
Gładysz, sędzia Piotr Górecki, sędzia Mi-
rosław Jaroszewski, sędzia Zbigniew Mer-
chel, sędzia Paweł Misiak.

- Wszystkie te osoby miały szczególny 
udział w realizacji konstytucyjnych zadań 
Krajowej Rady Sądownictwa, stojącej na 
straży niezależności sądów i niezawisłości 
sędziów – zakończył swoje wystąpienie 
minister.

- Bardzo się cieszę - powiedział „Popraw-
nemu” dr Piotr Górecki, sędzia Sądu Ape-
lacyjnego w Poznaniu - że dostrzeżono moją 
pracę w Krajowej Radzie Sądownictwa. 
Byłem jej członkiem od 2002 do 2006 roku, 
a w latach 2004-2006, pełniłem funkcje wice-
prezesa Krajowej Rady Sądownictwa. Praca  
w KRS to praca zespołowa, cieszę się za-
tem, że dostrzeżono moje inicjatywy. 
Uważam, że uroczystość XX-lecia Kra-
jowej Rady Sądownictwa raczej pomo-
że w pracach nad nowelizacją prawa  
o ustroju sądów powszechnych. Nie chcąc 
wdawać się w szczegóły nowe rozwiązania 
nie są najszczęśliwsze i trzeba o nich rzeczo-
wo i spokojnie porozmawiać.
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Uroczyste obchody Dnia św. Ivo mają 
oczywiście swoją kulminację we Fran-
cji, w jego rodzinnej Bretanii, ale dotarły 
także do Polski. Przede wszystkim jest on 
czczony w Krakowie. W grudniu 2005 
roku w Krakowie zostało zarejestrowane 
Stowarzyszenie Ars Legis im. Św. Ivo He-
lory, a rocznica jego śmierci jest uroczyście 
obchodzona jako Święto Prawników.

W Poznaniu żadnych uroczystości  
w tym roku, podobnie jak i w latach ubie-
głych nie było. Mało kto nawet wie, że  
w naszym mieście znajduje się ołtarz św. 
Ivo, Patrona Prawników, w kościele Fran-
ciszkanów na Wzgórzu Przemysła. Po le-
wej stronie za pierwszym filarem od wej-
ścia.

Święty Ivo Hélory urodził się 17 paź-
dziernika 1253 r. w rodzinnej posiadłości 
Kermartin w pobliżu Tréguier, w Bretanii. 
Jako małe dziecko osierocony przez ojca, 
wychowywany był przez matkę i nauczy-
ciela. Kiedy miał 14 lat, po pierwszych 
lekcjach łaciny wyjechał ze swoim nauczy-
cielem, Janem de Kergoz, studiować sztu-

ki wyzwolone i prawo kanoniczne. Po 10 
latach spędzonych w Paryżu, przeniósł się 
do Orleanu. Przez dwa lata przebywał na 
tamtejszym uniwersytecie o światowej re-
nomie. Po tym jak dogłębnie poznał prawo 

kanoniczne, studiował prawo cywilne. We 
Francji w tym czasie panował Filip Piękny. 
To on stworzył zręby państwa francuskie-
go w takiej postaci, która dotrwała do dziś. 
Jednym z jego oręży było nowoczesne, sta-
nowione przez uczonych świeckich, a nie 

kościelnych prawo. Trwał wówczas 
wielki społeczny spór pomiędzy 
zwolennikami nowego wprowadza-
nego prawa pisanego, a zwolennika-
mi prawa zwyczajowego, opartego 
na tradycji związanej z Kościołem.

Ivo zdaniem jego apologetów był 
przekonany o wyższości prawa na-
turalnego. Był tak wykształconym 
prawnikiem, znawcą praw obojga, 
że zewsząd przychodzono do nie-
go po rady. W roku 1290 usunął 
się do ojcowskiej posiadłości i pro-
wadził tam życie pełne wyrzeczeń. 
Pobudzony ideałem ubóstwa fran-
ciszkańskiej duchowości oddał swe 
zawodowe zdolności na darmową 
służbę ubogim i stał się ich adwoka-
tem. Odtąd zyskał sobie przydomek 
adwokata biedaków.

Postać i życie świętego Iwona - jak 
czytamy na stronie internetowej Sto-
warzyszenia Ars Legis, popularyzującej 
postać świętego - może dopomóc współ-
czesnym w zrozumieniu pozytywnej i hu-
manistycznej wartości prawa naturalnego.  
Św. Ivo zmarł 19 maja 1303 roku w wieku 
50 lat.
        
Rozmowa z adwokatem Zenonem Mar-
ciniakiem, wiceprezesem NRA

Podczas obchodów 85-lecia Palestry  
w Wielkopolsce, między innymi dzięki 
Pana zaangażowaniu jako ówczesnego 
dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Poznaniu powstał okolicznościowy 
dodatek do jednej z poznańskich gazet, 
poprzez który poznaniacy dowiedzieli 
się o św. Ivo. Bardzo Panu wówczas za-
leżało, aby postać tego XIII-wiecznego 
prawnika z Francji, pojawiła się na ła-
mach dodatku. Dlaczego?

Święty Ivo jest postacią bardzo mało 
znaną, nawet wśród prawników, nawet 
wśród adwokatów, chociaż wykonywał ten 
właśnie zawód w średniowiecznej Fran-
cji. Ja osobiście dowiedziałem się o takim 
świętym, o patronie prawników, na jed-
nym ze zjazdów Adwokatury, bodajże we 
Wrocławiu i dopiero wówczas poznałem 
nieznane dla mnie fakty z życia tej wspa-
nialej osobowości.

Moim zdaniem to bardzo ważne, aby sa-
morządy zawodowe, zwłaszcza prawnicze, 
związki, obrały sobie jako patrona postać, 
z którym można utożsamiać się nieomal 
w całości, bez wahania propagować pewne 
ideały i zasady; a te które wdrażał w ży-
cie Ivo – między innymi pomoc ubogim, 
dzięki którym został świętym są ważne  
i dla współczesnych prawników.

Święty Ivo – patron prawników
708 lat temu, 19 maja 1303 roku zmarł Ivo Helory, patron prawników, a jednocześnie patron wdów i sierot, a 
także patron Bretanii.  Już za życia otaczał go nimb świętości, bo ewenementem była wówczas bezpłatana 
pomoc udzielana przez znanego adwokata wszystkim ubogim. Kult potwierdził w 1347 roku papież Kle-
mens VI ogłaszając Ivo Helory świętym. Każdego roku 19 maja, w dzień śmierci świętego, prawnicy z całego 
świata zjeżdżają licznie do Tréguier w Bretanii na odpust św. Ivona, by w barwnej procesji odprowadzić 
relikwiarz z czaszką świętego z katedry św. Tugduala do kościoła NMP w Minihy-Tréguier.

“Był tak wykształconym prawni-
kiem, znawcą praw obojga, że zewsząd 
przychodzono do niego po rady.  
W roku 1290 usunął się do ojcowskiej 
posiadłości i prowadził tam życie 
pełne wyrzeczeń. Pobudzony ideałem 
ubóstwa franciszkańskiej duchowości 
oddał swe zawodowe zdolności na 
darmową służbę ubogim i stał się ich 
adwokatem. Odtąd zyskał sobie przy-
domek adwokata biedaków.

Kazimierz Brzezicki
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Historia kradzieży relikwiarza, to histo-
ria Polski. Pierwsza wielka kradzież miała 
miejsce już w XI wieku, a jej autorem był 
czeski książę Brzetysław. Wykorzystał on 
trudną sytuację wewnętrzną Polski i panu-
jące bezkrólewie. W 1038 r. zbrojnie naje-
chał Polskę. Złupił Wielkopolskę niszcząc 
siedziby biskupie w Poznaniu, Kruszwicy. 
Ze zdewastowanej stolicy kraju - Gniezna 
- wywiózł do Pragi relikwie św. Wojcie-
cha i Gaudentego, złoty krzyż ofiarowany 
przez Mieszka I, tablice wysadzane klej-
notami i wiele innych kosztowności. 

Ostatnia kradzież to incydent z 1986 
roku. Ze świątyni zniknął wówczas wy-
konany przez holenderskiego złotni-
ka Petera von der Renena w roku 1662 
srebrny relikwiarz św. Wojciecha - dzieło 
o wyjątkowych walorach artystycznych 
i otaczane szczególną czcią przez katoli-
ków. Pozostawione na miejscu kradzieży 
ślady wskazywały na brutalność, z jaką jej 
sprawcy potraktowali zabytek. Wygląda-
ło na to, że rabusiom chodziło wyłącznie  
o zdobycie srebra – prawdopodobnie  
w celu jego sprzedaży. Artystyczna war-
tość skradzionych przedmiotów, których 
sprzedaż w oryginalnej postaci była niere-
alna, nie interesowała ich ani trochę. Nie-
stety, zrabowany relikwiarz św. Wojciecha 
został przetopiony. O jego odzyskaniu nie 
było więc mowy – konserwatorów dzieł 
sztuki czekała wieloletnia, żmudna rekon-
strukcja. Proces sprawców grabieży toczył 
się przed Sądem Wojewódzkim w Pozna-
niu. Trwał krótko, a wyrok był naprawdę 
surowy: bracia Krzysztof i Marek Majew-
scy zostali skazani na 15 lat więzienia, tak 
samo jak inspirator grabieży Piotr Nowa-
kowski.

Ostania kradzież nastąpiła 6 lutego br.  
z wystawy w katedrze gnieźnieńskiej skra-
dziono pierścień kard. Stefana Wyszyń-
skiego. Pierścień był darem Konferencji 
Episkopatu Polski dla Prymasa Tysiącle-
cia z okazji milenium chrztu Polski. Był 
on wyeksponowany w jednej z gablot wy-
stawy otwartej 2 lutego dla upamiętnienia 

ingresu Prymasa Tysiąclecia do katedry 
gnieźnieńskiej. Pierścień umieszczony był 
wraz z innymi pamiątkami po Prymasie 
Tysiąclecia w oszklonej gablocie w Starym 

Kapitularzu w Katedrze Gnieźnieńskiej. 
Wystawę można było zwiedzać przez cały 
dzień. Katedra nie posiada kamer i nie 
jest w żaden inny sposób monitorowana. 
Policja wyceniła pierścień na kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. Wielkopolski komendant 
policji powołał specjalną grupę śledczą, 
która ma zająć się jego odnalezieniem. Po 
kilku tygodniach śledztwa ujęto podejrza-
nych. Sąd aresztował pasera i złodziei, ale 
pierścień przestał istnieć. Został rozczłon-
kowany. Ma zostać zrekonstruowany.

Dotknąłem relikwii świętego

Mówi adwokat Rafał Kupsik, prokura-
tor, biorący udział w śledztwie, które do-
prowadziło do odzyskania skradzionego  
w Gnieźnie srebrnego relikwiarza św. 
Wojciecha.

Mija 25 lat od grabieży w Gnieźnieńskiej 
Katedrze. Był Pan wtedy prokuratorem 
w wydziale śledczym Prokuratury Woje-
wódzkiej w Poznaniu.
Pamiętam tamte wydarzenia jak dzisiaj. 
Śledztwo prowadził dr Michał Posadzy,  
a ja byłem jego pomocnikiem. Całkiem 

nieźle układała się nam współpraca z po-
licją, chociaż nie obyło się bez zgrzytów, 
mimo wszystko to dzięki naszym stara-
niom i zaufaniu do oficerów śledczych 
Zenona Smolarka i Jurka Jakubowskiego 
wpadliśmy na trop sprawców.

Czy powiedziano już wszystko o włama-
niu?
Chyba jeszcze nie. Pierwsze aresztowa-
nia nastąpiły w Wielki Piątek. Zatrzy-
mani zostali wówczas bliźniacy Ma-
jewscy, Marek i Krzysztof. W dalszych 
dniach dwaj pozostali uczestnicy rabunku.  
W tym inicjator grabieży, recydywista, 
ale też znawca sztuki Piotr Nowakowski. 
Wraz z bliźniakami przeprowadziłem 
dwie wizje lokalne w Katedrze Gnieź-
nieńskiej, podczas których bardzo szcze-
gółowo opowiedzieli o sposobie kradzieży 
i napotkanych trudnościach. Mało kto 
wie,że złodzieje chcieli ukraść nie tylko 
srebrny relikwiarz, ale i spoczywającą pod 
nim modrzewiową trumnę, ale kraty, które 
wygięli nie pozwalały na przemieszczenie 
trumny. W wyjaśnienie sprawy zaangażo-
wałem się emocjonalnie, bo byłem mini-
strantem w tej katedrze. Niesamowite były 
wprost doznania, kiedy dotknąłem auten-
tycznej trumny ze szczątkami świętego.

Włamanie i kradzież stulecia
W nocy z 19 na 20 marca 1986 roku dokonano włamania do Bazyliki Archikatedralnej w Gnieźnie. Podczas 
rabunku sprawcy skradli górną część trumny w postaci płaskorzeźby wykonanej ze srebra, przedstawiającej 
postać św. Wojciecha oraz doprowadzili do dewastacji pozostałej części trumny. 

“Pozostawione na miejscu kradzieży 
ślady wskazywały na brutalność,  
z jaką jej sprawcy potraktowali za-
bytek. Wyglądało na to, że rabusiom 
chodziło wyłącznie o zdobycie srebra – 
prawdopodobnie w celu jego sprzeda-
ży. Artystyczna wartość skradzionych 
przedmiotów, których sprzedaż  
w oryginalnej postaci była nierealna, 
nie interesowała ich ani trochę. Nieste-
ty zrabowany relikwiarz św. Wojciecha 
został przetopiony.

Kazimierz Brzezicki
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 Niezbędna okazała się też znajomość 
prawa rodzinnego II RP, prawa okupan-
tów po 1939 roku i Dekret z 1945 roku 
regulujący kwestie wcześniej zawartych 
małżeństw.

Wszystko rozpoczęło się od spadku. Syn 
Zofii i Stanisława K. stwierdził po śmier-
ci ojca, że w rodzinnym archiwum nie ma 
żadnego dokumentu, który wskazywałby, 
że jego rodzice byli małżeństwem. W tej 
sytuacji powołanymi na mocy ustawy do 
dziedziczenia byliby tylko potomkowie 
Stanisława K., a więc on i jego rodzeń-
stwo, a z dziedziczenia byłaby wyłączona 
jego matka. Sąd Rejonowy w Gnieźnie 
uwierzył synowi i z dokumentów spadko-
wych wykreślił w rubryce przy Stanisławie 
K. słowo „żonaty”, zastępując je słowem 
„kawaler”. Majątkiem Stanisława K. miały 
dzielić się tylko jego dzieci.

W tej sytuacji Zofia K. wytoczyła pozew 
o ustalenie istnienia małżeństwa. Nieży-
jącego już Stanisława K. reprezentował 
kurator. Do sprawy oczywiście przyłączył 
się prokurator, a w charakterze interwen-
ta ubocznego syn Zofii K., który wnosił  
o ustalenie nieistnienia małżeństwa. Spra-
wa była trudna, bo nie zachowały się ja-
kiekolwiek dokumenty. Na całe szczęście 
żyli jeszcze świadkowie pamiętający tamto 
wydarzenie.

Sąd Okręgowy w Poznaniu na pod-
stawie zeznań świadków i analizie doku-
mentów wystawianych dla rodziny K. po 
II wojnie w światowej, w Polsce, ustalił, 
że Zofia K. zawarła małżeństwo ze Sta-

nisławem K. 16 lutego 1942 roku w miej-
scowości Żołudek, na dawnej Wileńsz-
czyźnie, obecnie na terenie Białoruskiej 
Republiki Ludowej. Stanisław K. mieszkał 
w pobliskiej wsi Maciewicze, w powiecie 

Szczuczyn koło Grodna. Ślub odbył się  
w poniedziałek przed Środą Popielcową, 
co ustalono porównując kalendarz litur-
giczny z kalendarzem świeckim. Ślubu 
udzielił ksiądz w języku polskim, w ko-
ściele pod wezwaniem Najświętszej Marii 
Panny Wstępującej do Nieba.

Po zakończeniu II wojny światowej 
Zofia K. otrzymała papiery repatriacyjne 
i dołączyła do męża, który w tym czasie 
mieszkał pod Poznaniem. Dokumenty  
z kościoła w Żołudku nie zachowały się, 
ale z wieloletniego wspólnego zamieszki-
wania tej rodziny nigdy nie powstała kwe-

stia czy Zofia i Stanisław K. byli małżeń-
stwem. Było to dla wszystkich oczywiste. 
To Stanisław K. w tym domu zajmował się 
kwestiami prawno-administracyjnymi. To 
on zgłaszał w urzędach fakt narodzin ko-
lejnych dzieci, myląc przy okazji daty i po-
dając orientacyjnie termin własnego ślubu. 
Co do ślubu w Żołudku miał on charak-
ter kanoniczny i wywoływał tym samym 
skutki w sferze prawa cywilnego.

Z wyrokiem tym nie pogodził się syn 
Zofii K., twierdząc, że nie neguje ślubu 
kościelnego, jednakże podkreślał, że we-
dług jego wiedzy małżeństwo to nigdzie 
nie zostało urzędowo poświadczone,  
a więc jest nieważne. Sad Apelacyjny  
w Poznaniu odrzucił zażalenie. Ustalo-
no, że miejscowość Żołudek do I wojny 
światowej była położona w guberni wileń-
skiej Imperium Rosyjskiego. Po I wojnie 
światowej, a więc już w II Rzeczypospo-
litej Polskiej, znalazło się w wojewódz-
twie nowogrodzkim, w powiecie lidzkim 
i taki stan rzeczy trwał do 1939 roku.  
W tym czasie w województwach wschod-
nich (nowogrodzkim, poleskim, wileńskim  
i wołyńskim) obowiązywało prawo mał-
żeńskie zawarte w Zwodzie Praw Ce-
sarstwa Rosyjskiego z 1832 roku. Prze-
widywało ono wyznaniowy charakter 
małżeństwa bez jakiejkolwiek ingerencji 
prawa świeckiego.

Zdaniem sądu w 1942 roku w miejsco-
wości Żołudek nadal obowiązywał Pola-
ków Zwód Praw Imperium Rosyjskiego. 
Zofia i Stanisław K. byli wyznania rzym-
sko-katolickiego, ślub wzięli w kościele 
katolickim i udzielił go polski katolicki 
ksiądz, a więc w chwili sakramentu mał-
żeńskiego wywierało ono automatycznie 
wszelkie skutki w sferze prawa cywilnego. 
Tern stan rzeczy regulował także Dekret  
z 25 września 1945 roku o zawartych mał-
żeństwach według dawnego prawa.

Spadek dzięki ukazowi cara
Małżeństwo zawarto w 1942 roku, a więc 69 lat temu. Mąż zmarł w 1979 roku, a trzydzieści lat po jego 
śmierci Sąd Okręgowy i Sąd Apelacyjny w Poznaniu, na wniosek jego żony, ustalały czy małżeństwo zostało 
zawarte i czy wywołało skutki prawne. Dla rozstrzygnięcia sprawy najbardziej przydatny okazał się Zwód 
Praw Cesarstwa Rosyjskiego z 1832 roku.

“Stanisław K. mieszkał w pobliskiej 

wsi Maciewicze, w powiecie Szczuczyn 

koło Grodna. Ślub odbył się w ponie-

działek przed Środą Popielcową, co 

ustalono porównując kalendarz litur-

giczny z kalendarzem świeckim. Ślubu 

udzielił ksiądz w języku polskim,  

w kościele pod wezwaniem Najświęt-

szej Marii Panny Wstępującej do 

Nieba.

Kazimierz Brzezicki
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Dosłownie w ciągu jednego dnia wy-
cięto i okazałe drzewa i krzewy, zdemon-
towano obelisk. Jeszcze latem ubiegłego 
roku dyrekcja Aresztu Śledczego zapew-
niała, że dołoży większych starań, aby te-
ren wokół obelisku postawionego ku czci 
Polaków prześladowanych przez władze 
niemieckie w czasie rozbiorów i w trakcie 
drugiej wojny światowej, a wszystko stało 
się z dnia na dzień bezprzedmiotowe.

Doszło do tego za sprawą poznańskie-
go dewelopera Dariusza Wechty, który  
w tym miejscu chce zbudować biurowiec. 
Posiada on wszystkie wymagane w tym 
przypadku decyzje administracyjne. Zgo-
dę na demontaż obelisku wydał Wydział 
Kultury Urzędu Miejskiego w Poznaniu.   
W miejsce skweru i pamiątkowego obe-
lisku ma powstać nowoczesny biurowiec.  
    Tablicę z obelisku firma Wechty na 
swój koszt wmurowała w ścianę Aresztu 
Śledczego. Odsłonięcie tablicy nastąpiło 
20 września. Usytuowano ją na murze od 
strony ulicy Młyńskiej.

Jeszcze rok temu pisaliśmy, że zawsze 
są tutaj świeże kwiaty. Mowa o pomniku 
przy zbiegu ulic Młyńskiej i Solnej, upa-
miętniającym Polaków, których mordowa-
li zaborcy a następnie okupanci, na tere-
nie więzienia a potem Aresztu Śledczego  
w Poznaniu. Grozę budzi za to otoczenie 
pomnika.

Ulica Młyńska to historyczne centrum 
stolicy Wielkopolski. Tymczasem rozrosłe 
krzaki, pogięte i zardzewiałe słupki ota-

czające pomnik, leżące 
niemal na chodniku, 
sterty śmieci, to widok, 
który razi każdego. Jak 
się okazuje problem 
dostrzegają także wła-
dze Aresztu Śledczego 
w Poznaniu.
    Porucznik Jan Ku-
rowski oficer prasowy 
przesłał w sprawie 
dewastacji otoczenia 
pomnika – tablicy na-
stępujące pismo:

Teren, na którym znajduje się pomnik nie 
należy do Aresztu Śledczego w Poznaniu, 
nasza instytucja sprawuje jednak nad po-
mnikiem opiekę i w miarę możliwości stara 
się utrzymać w odpo-
wiednim stanie także 
jego otoczenie.

Niestety, mimo że 
funkcjonariusze i osa-
dzeni z Aresztu miej-
sce pamięci pielęgnują, 
jest ono systematycz-
nie dewastowane. In-
formuję również, że 
Areszt w przeszłości 
podejmował starania 
mające na celu ochro-
nę pomnika - 4 lipca 
2008 roku pomiędzy 
Aresztem Śledczym 
w Poznaniu a firmą 
Wechta S.A., która na 

terenie przylegającym do pomnika planowa-
ła inwestycję budowlaną, podpisane zostało 
porozumienie, na mocy którego m.in. pomnik 
miał zostać przeniesiony na drugą stronę uli-
cy Młyńskiej(...).

Dziękując za zwrócenie uwagi na problem 
informuję również, że w najbliższym czasie 
Areszt Śledczy w Poznaniu naprawi i poma-
luje słupki okalające teren, na którym znaj-
duje się pomnik i dołoży starań, aby miejsce 
utrzymane było w należytym stanie. Stara-
nia o porządek to już historia.

Po demontażu obelisku okazało się, że 
o Tablicy nikt nic nie wie. Ani dyrekcja 

Aresztu Śledczego, 
ani Wydział Kultu-
ry Urzędu Miejskiego  
w Poznaniu, który wy-
dał zgodę na rozbiórkę. 
Redakcyjne śledztwo 
wykazało, że tablica na 
polecenie firmy We-
chta została oddana do 
renowacji, na podsta-
wie stosownych umów 
sprzed trzech lat. Od-
nowiona tablica cieszy 

oko przechodzących ulicą Młyńską, cho-
ciaż mało kto zatrzymuje się, aby poznać 
co niesie jej przesłanie.

Tablica z obelisku wróciła  na mur Aresztu
Zdjęcie obok, to już historia. Nie ma obelisku ani tablicy, ani skweru. Obelisk postawiono ku czci Polaków 
represjonowanych w poznańskim Areszcie Śledczym przy ulicy Młyńskiej.

“ 

Doszło do tego za sprawą poznańskiego dewelo-
pera Dariusza Wechty, który ponoć w tym miejscu 
chce zbudować biurowiec. Posiada on wszystkie 
wymagane w tym przypadku decyzje administra-
cyjne.
Zgodę na demontaż obelisku wydał Wydział 
Kultury Urzędu Miejskiego w Poznaniu. W miej-
sce skweru i pamiątkowego obelisku ma powstać 
nowoczesny biurowiec.

Kazimierz Brzezicki
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Konkurs „Innowacyjna Kancelaria” or-
ganizowany był już po raz drugi przez 
Krajową Radę Radców Prawnych i ma na 
celu wyłonienie kancelarii prawnej wpro-
wadzającej innowacyjne działania, pro-
dukty lub komunikację zewnętrzną. Kapi-
tuła Konkursowa w tym roku postanowiła 
przyznać 2 wyróżnienia oraz nagrodę 
główną. Poziom był bardzo wyrównany. 
Wyróżnienia otrzymali: CWW S. Cetera, 
M. Węgrzyn Wysocka i Wspólnicy Kan-
celaria Radców Prawnych i Adwokatów, 
za wprowadzenie zmian w dotychczaso-
wym systemie zarządzania pracą, tj. wpro-

wadzenie metody zarządzania projektami 
Fortak i Karasiński Radcowie Prawni za 
wprowadzenie innowacyjnego Systemu 
Ocen Okresowych z systemem motywa-
cyjnym jako jednego z narzędzi zarządza-
nia zasobami ludzkimi. Nagrodę główną 
i tytuł „Innowacyjna Kancelaria 2011” 
otrzymała: Kancelaria Radcowska Kubat 
i Wspólnicy spółka komandytowa z sie-
dzibą w Poznaniu za stworzenie innowa-
cyjnego systemu komunikacji z klientami 
obsługiwanymi przez Kancelarię, a także 
między samymi pracownikami.

Służy temu zindywidualizowana, stwo-

rzona na potrzeby Kancelarii platforma 
komunikacyjna, będąca efektem połącze-
nia doświadczeń pracowników Kancelarii 
w obsłudze klientów z najnowszymi roz-
wiązaniami technologicznymi w zakresie 
komunikacji.
   W celu uświetnienia  Dnia Radcy Praw-
nego, samorząd radcowski postanowił 
wręczyć, po raz pierwszy w jego historii, 
nagrody w kategoriach: Radca Prawny 
Roku. Nagrodę otrzymała Dorota Szu-
bielska, za zasługi dla zawodu i samorządu 
radców prawnych.

Kryształowe Serce 2011
W Warszawie odbyły się główne uroczystości Dnia Radcy Prawnego. Podczas uroczystości wręczono nagro-
dy w konkursie „Innowacyjna Kancelaria 2011”. Tytuł ten otrzymała Kancelaria Radcowska Kubat i Wspólni-
cy spółka komandytowa  z siedzibą w Poznaniu.

Kazimierz Brzezicki

Jak to się dzieje, że w dobie obłąkań-
czego wprost pędu za zyskiem, są wciąż 
ludzie, którym chce się komuś pomagać  
i to za darmo?
Nie jestem jedynym prawnikiem, który 
chce pomagać ludziom. Wielu i radców 
prawnych, i adwokatów, od lat, włącza się 
w różnego rodzaju inicjatywy mające po-
móc tym, których nie stać na korzystanie 
z usług profesjonalnego prawnika. Naj-
lepszym tego dowodem jest ogólnopolska 
akcja radców prawnych „Błękitny Para-
sol”, podczas której radcy prawni i nasi 
aplikanci udzielają bezpłatnych porad. Od 
kilku lat w obu korporacjach prawnych 
nastąpiło swoiste przewartościowanie 
pojęcia zawodu prawnika. Zawód ten, to 
nie tylko źródło zdobywania pieniędzy na 
życie, ale też specjalna misja. Stąd udział 
moich kolegów prawników w różnych or-
ganizacjach, fundacjach i ruchach, o naj-
różniejszej zresztą prowieniencji. 
Trendy te dowodzą, że wielu ludzi nadal 
jest zagubionych w gąszczu prawa.
Tak. Zgadzam się z tym, i ubolewam.  
W wielu przypadkach sprawa miała by zu-

pełnie inny finał, gdyby potrzebujący po-
mocy prawnej człowiek zgłosił się wcze-
śniej. Zacytuję dziekana poznańskiej izby 
radców prawnych, dr. Krystynę Babiak: 
Kiedy płonie dach za późno wzywać straż 
ogniową. Tak się jednak dzieje, niestety, 
najczęściej. Ludzie idą do prawnika, gdy 
dostają pozew do sądu. 
Można przecież zwrócić się do sądu  
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Nie wszyscy znają procedury. Dla wielu 
barierą nie do przekroczenia są sądowe 
koszty. Prawnik musi pomagać wtedy, kie-
dy zaczyna sie problem.
Dyskusja o bezpłatnej pomocy prawnej, 
jak gdyby ucichła. Czy nie ma wyjścia  
z sytuacji?
Moim zdaniem jest. Obie korporacje 
prawne, mam na myśli adwokatów i rad-
ców prawnych chcą, aby ich przedstawi-
ciele udzielali stałej bezpłatnej pomocy 
prawnej. Zapraszamy do współpracy sa-
morządy i władze lokalne. Już najwyższy 
czas, aby w Poznaniu i każdym innym 
mieście powstały miejskie lub gminne 
ośrodki pomocy prawnej. Unia Europejska 

daje na to pieniądze. Samorządy powinny 
dać lokale, prawnicy fachowców i nieomal 
z dnia na dzień każdy poznaniak miałby 
bezpłatny dostęp do profesjonalnej pomo-
cy prawnej.
Dostał Pan nagrodę za działalność 
w Stowarzyszeniu „Lepszy Świat”. 
Gdzie je można znaleźć? 
Działamy przy ulicy Obodrzyckiej 61,  
w dawnym Forcie 2. Mamy też swoją stro-
nę internetową. Zachęcam wszystkich, 
aby podczas wypełniania PITu przezna-
czyć 1% na rzecz naszego stowarzyszenia.
A czym zajmuje się „Lepszy Świat”?
 Działamy na rzecz najuboższych w sferze 
edukacji i sportu. Naszym największym 
osiągnięciem jest chyba akcja „Bank cza-
su”. Ja na przykład za darmo udzielam 
korepetycji, a osoba, które pobiera lekcje, 
pilnuje mi dziecka albo sprząta mieszka-
nie. Ten krąg ludzi dobrej woli naprawdę 
zmienia świat na lepsze. Pomagamy też 
wszystkim lokatorom, którzy mają prob-
lemy mieszkaniowe. 

Dziękuję za rozmowę

Rok 2011 jest pomyślny dla S. Kubata. „Poprawny” odbył z nim rozmowę, jako laureatem „Kryształowego 
Serca” samorządu radcowskiego. S. Kubat wyróżnił się bezinteresowną pomocą prawną.

Kazimierz Brzezicki
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Porozumienie dotyczące promowania  
i rozwijania edukacji prawnej zostało   
podpisane 19 sierpnia 2011 r. przez Kry-
stynę Szumilas – sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Edukacji Narodowej, Krzysztofa 
Kwiatkowskiego – ministra sprawiedli-
wości oraz Macieja Bobrowicza – prezesa 
Krajowej Rady Radców Prawnych. Ma na 
celu upowszechnianie programu edukacji 
prawnej „Świadomy swoich praw oby-
watel”, realizowanego w ramach projektu 
„Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawie-
dliwości”. Do programu dołączyło także 
Stowarzyszenie Sędziów „Themis”. 

Prawnicze ABC w poznańśkich szkołach

Red.: Czy będą zatem lekcje prawa? 
Czy w naszych szkołach, podobnie jak w 
Łodzi, po podpisaniu porozumienia na 
szczeblu centralnym, także będą przepro-
wadzane lekcje prawa z udziałem zawodo-
wych prawników?

Katarzyna Wardzińska, starszy wi-
zytator Kuratorium Oświaty: W ra-
mach projektu tworzony jest zespół osób 
z Okręgowej Izby Radców Prawnych w 
Poznaniu, które będą prowadziły zajęcia  
w szkołach w ramach edukacji prawnej. 

Minister Kwiatkowski podczas pod-
pisywania porozumienia w Warszawie, 
podkreślił, że Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej jest dla Ministerstwa Sprawiedli-
wości i Krajowej Rady Radców Prawnych 
ważnym partnerem, ponieważ poprzez 
kuratoria oświaty może upowszechniać 
dobre praktyki zdobyte w trakcie realizacji 
projektu.
    Wielkopolski Kurator Oświaty dostrze-
ga wagę i potrzebę edukacji prawnej oby-
wateli, dlatego też włączy się w promowa-
nie programu w wielkopolskich szkołach  
i tak jak dotychczas będzie w tym zakresie 
współdziałał z właściwymi organami, or-
ganizacjami i innymi podmiotami.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu podej-
muje samodzielnie lub we współpracy  
z innymi podmiotami wiele działań ma-
jących na celu rozwijanie świadomości  
i odpowiedzialności prawnej uczniów. Są 
one adresowane najczęściej bezpośrednio 
do dyrektorów szkół, psychologów, peda-
gogów, nauczycieli, pośrednio docierają do 
uczniów i ich rodziców.

Rozmowa z dr Krystyną Babiak, dzie-
kan Okręgowej Izby Radców Prawnych  
w Poznaniu

Red.: W końcu doczekała się Pani reali-
zacji pomysłu, jakim jest popularyzacja 
nauki prawa, począwszy od szkół podsta-
wowych. Sędzia Beata Woźniak, prezes 
Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto, 
zachęca do szkolnych wycieczek. Czy to 
jest krok w kierunku Pani idei?

dr K. Babiak: Ja to widzę jeszcze dalej. 
Nasze społeczeństwo wciąż wykazuje się 
wprost znikomą wiedzą prawniczą, da-
leko idącą ignorancją prawną. Widzę to 
po moich klientach, którzy swoim dzia-
łaniem, a mówiąc wprost zaniechaniem 
jakichkolwiek działań, doprowadzili się do 
beznadziejnej wprost sytuacji.

Uważam, że w szkołach trzeba nauczać,  
i to nie teoretycznie, ale praktycznie ABC 
Prawa jak też Ekonomii.

Zarys prawa winien być także wykłada-
ny na wszystkich innych kierunkach stu-
diów. Bo przyszły rolnik, leśnik, inżynier, 
plastyk i muzyk będzie miał do czynienia  
z prawem. Musi wiedzieć, że w konkretnej 
sytuacji może skorzystać z profesjonalnej 
porady prawnej. A takie sytuacje w życiu 
spotykamy na każdym kroku.

Red.: Sędzia Krzysztof Józefowicz od-
niósł wielki sukces organizując Kongres 
Prawników Wielkopolskich.

dr K. Babiak: To był doskonały pomysł. 
Radcy brali udział w pracach przygoto-
wawczych. Być może ten pierwszy kon-
gres zdominuje całe środowisko i zastąpi 
Dni Prawnicze, które onegdaj wykreował 
prof. Aleksander Ratajczak, wieloletni 
prezes Zrzeszenia Prawników Polskich. 
Myślę, że kongres ten doskonale wpisu-
je się w nową inicjatywę ZPP, to znaczy 
stałych spotkań prawniczych połączonych 
z Targami Prawa. To są naprawdę super 
inicjatywy, które trzeba ze wszech miar 
wspierać.
    

W ramach grantów Wielkopolski Kura-
tor Oświaty zaproponował w roku szkol-
nym 2011/2012 nauczycielom i dyrekto-
rom wszystkich typów i rodzajów szkół  
i placówek następujące tematy szko-
leń z zakresu edukacji prawnej: „Upo-
wszechnianie edukacji prawnej w pracy  
z uczniem”, „Przygotowanie ucznia do roli 
obywatela, klienta urzędu, konsumenta”, 
„Metody rozwiązywania sporów i konflik-
tów w szkole”, „Stosowanie prawa w prak-
tyce szkolnej”.

Procesy w klasie szkolnej
Dzieci uczestniczące w zajęciach szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi mają szczęście. Pochodzący z tego 
miasta minister sprawiedliwości często spotyka się z uczniami, aby porozmawiać o prawie. Uczestniczą  
w symulowanych rozprawach. Spotkania potraktowano jako pilotaż, a na wysokim szczeblu ministrów za-
warto porozumienie dotyczące promowania i rozwijania edukacji prawnej. 
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Minister Sprawiedliwości - Krzysz-
tof Kwiatkowski powiedział, że przy-
gotowanie i doprowadzenie do wejścia  
w życie  ustawy zmieniającej ustrój sądów 
powszechnych było jednym z priorytetów 
kierowanego przez niego resortu. Pomimo 
wielu sprzeciwów środowisk sędziow-
skich, w tym Stowarzyszenia Sędziów 
Polskich „Iustitia”, oraz innych korporacji 
prawniczych ustawę podpisał prezydent 
RP Bronisław Komorowski.

Kierunki reformy odpowiadają m.in. 
przyjętym przez Komitet Ministrów Rady 
Europy zaleceniom i nastawione są na pod-
niesienie jakości działalności sądów, tak 
w wymiarze dotyczącym ich podstawowej 
działalności (orzecznictwa), jak i funkcjo-
nalnym – wielokrotnie jak mantrę powta-
rzał minister sprawiedliwości.

- Ustawa wprowadza bardzo istotne 
zmiany systemowe, dotyczące zarówno pra-
cy sędziów, jak i pracy sądu jako organizacji 
Zaproponowane przez nas zmiany stanowią 
element działań podejmowanych w celu re-
formy wymiaru sprawiedliwości, w kierun-
ku bardziej elastycznego ukształtowania 
struktury organizacyjnej sądów rejonowych  
i okręgowych, racjonalnego wykorzystania 
kadry orzeczniczej i środków finansowych 
wydatkowanych na funkcjonowanie wymia-
ru sprawiedliwości – przypominał Krzysz-
tof Kwiatkowski.

Oto zasadnicze elementy regulacji za-
wartych w podpisanej przez prezydenta 
ustawie:
- Wprowadzenie do struktury sądownic-
twa tzw. menadżera sądowego. Zgodnie  
z ustawą, na dyrektorach sądów spoczywać 
będzie odpowiedzialność za zapewnienie  
i sprawne funkcjonowanie infrastruktury 
sądu oraz efektywne zarządzanie zasoba-
mi personelu pomocniczego, a więc od-
powiedzialność za zapewnienie sędziom 
warunków umożliwiających sprawne wy-
konywanie przez nich pracy.
- Prezes sądu pozostanie zwierzchnikiem 
kadry należącej do szeroko pojętego pionu 
orzeczniczego (sędziów, referendarzy są-

dowych i asystentów sędziów), natomiast 
zwierzchnikiem służbowym pozostałych 
pracowników sądu będzie dyrektor sądu.
- W wyłącznej kompetencji prezesa sądu 
pozostanie kierowanie działalnością ad-

ministracyjną sądu, bezpośrednio związa-
ną z wykonywaniem podstawowych zadań 
sądu, a więc tych z zakresu sprawowania 
wymiaru sprawiedliwości i wykonywania 
innych powierzonych sądom zadań z za-
kresu ochrony prawnej.
- W zakresie sposobu realizacji swoich za-
dań dyrektorowi sądu pozostawia się au-
tonomię, przy czym prezes sądu określony 
został jako zwierzchnik dyrektora sądu  
i to on będzie określał potrzeby sądu,  jakie 
jego zdaniem konieczne są dla zapewnie-
nia warunków prawidłowego funkcjono-
wania i sprawnego wykonywania przez 
sąd jego podstawowych zadań oraz prze-
kazywał taką informację dyrektorowi sądu.
- Dyrektor sądu będzie też obowiązany 
uzgodnić z prezesem sądu rozmieszczenie 
stanowisk pomocniczych w wydziałach 
sądu – przy czym decydujące zdanie pozo-
stawia się w tym zakresie prezesowi sądu.
- Podniesieniu jakości działalności sądów 
służyć ma również wprowadzenie systemu 
oceny pracy sędziego.

Zaproponowany w ustawie system ma 
na celu powiązanie procedury ocenia-
nia pracy sędziów z osiąganiem przez 
sąd (jako całość) oczekiwanego pozio-
mu jakości wykonywanych zadań, przede 
wszystkim w zakresie przebiegu postę-
powań. System oceny pracy sędziego słu-

żyć będzie przede wszystkim określeniu 
standardów należytego wypełniania przez 
sędziów ich powinności, inspirowaniu  
i motywowaniu sędziów w kierunku do-
skonalenia zawodowego.

Niezależnie od tych 
celów, system ocen 
pracy stanowić bę-
dzie podstawę analizy 
potrzeb szkolenio-
wych oraz efektów 
odbywanych szkoleń. 
Kryteria oceny mają 
zatem mobilizować 
sędziów do sprawnego  
i efektywnego podej-
mowania czynności  

i kierowania postępowaniem przy rozpo-
znawaniu spraw lub wykonywaniu powie-
rzonych zadań, poszanowania praw stron  
i uczestników postępowań, jasnego i kom-
pletnego sposobu formułowania orzeczeń 
i uzasadnień orzeczeń, doskonalenia me-
todyki pracy, a także prezentowania wy-
sokiej kultury osobistej i sposobu bycia, 
z którego emanuje profesjonalizm, uczci-
wość i godność.

Analizie będzie również podlegał proces 
podnoszenia kwalifikacji. Oceny pracy sę-
dziego, jej wyniki, stanowić będą podsta-
wę do opracowania indywidualnego planu 
rozwoju zawodowego sędziego, który ma 
być sporządzany, z udziałem sędziego, na 
okres nie krótszy niż cztery lata. 

Nowelizacja dotychczasowych zasad 
sprawowania przez ministra sprawiedli-
wości nadzoru nad działalnością admini-
stracyjną sądów ograniczyła nadzór szefa 
resortu sprawiedliwości w zakresie „toku  
i sprawności postępowania”.

Wprowadzenie dwóch nowych organów 
samorządu sędziowskiego: zgromadzenie 
ogólne sędziów apelacji oraz zebranie sę-
dziów danego sądu, zwiększenie udziału 
sędziów sądów rejonowych w zgromadze-
niach ogólnych sędziów okręgu – do poło-
wy liczby jego członków.
     

Aby zapobiec wejściu przyjętej przez 

Rewolucja w sądach powszechnych
Prezydent podpisał ustawę zmieniającą ustrój sądów powszechnych. Nie pomogły protesty środowisk sę-
dziowskich. Ustawa w zasadniczym kształcie wejdzie w życie w 2013 roku.

“Przyjęta ustawa utrwala istniejący, niewydolny 
system sądownictwa powszechnego. Nie reformuje 
trybu dojścia do zawodu sędziego. Nie definiuje 
pojęcia i zakresu nadzoru administracyjnego spra-
wowanego przez Ministra Sprawiedliwości w taki 
sposób, aby regulacje te nie stanowiły zagrożenia 
dla niezawisłości sędziowskiej i harmonizowały ze 
zmianami ustroju prokuratury.

Kazimierz Brzezicki
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parlament ustawy, sędziowie wystosowali 
był list otwarty do prezydenta. Przytacza-
my go w całości.

Do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej

 
„My, sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, 
zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą 
o skorzystanie z prawa weta wobec usta-
wy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o zmia-
nie ustawy - Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych oraz niektórych innych ustaw. 
Apel ten kierujemy w trosce o dobro 
wymiaru sprawiedliwości. Mamy pełną 
świadomość wad obecnego systemu, które 
godzą w sprawność postępowania, nieza-
leżność sądów, niezawisłość sędziów. Sły-
szymy uzasadnione głosy niezadowolenia, 
płynące ze strony społeczeństwa. Zgadza-
my się, że polski wymiar sprawiedliwości 
wymaga głębokiej, przemyślanej, spójnej, 
konsekwentnej i w efekcie skutecznej re-
formy. Wyrażamy jednak przekonanie, że 
wskazana ustawa tylko pogorszy funkcjo-
nowanie sądownictwa w Polsce.

Projekt nowelizacji przygotowany przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości od począt-
ku budził kontrowersje różnych środowisk 
prawniczych. Dotyczyły one zarówno jego 
treści, jak i sposobu procedowania. Projekt 
był formalnie przedmiotem konsultacji ze 
Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iu-
stitia”, ale sposób ich prowadzenia stano-
wił pogwałcenie zasad dyskursu społecz-
nego.

Jeszcze przed zakończeniem konsultacji, 
wiceminister sprawiedliwości Jacek Czaja 
oświadczył publicznie, iż wprowadzenie 
ocen okresowych pracy sędziów jest prze-
sądzone. Krytyczne uwagi na temat pro-
jektu zgłaszali nie tylko przedstawiciele 
organizacji prawniczych, ale także organy 
państwa, w tym Pierwszy Prezes Sądu 
Najwyższego, Przewodniczący Krajowej 
Rady Sądownictwa, Prokurator Generalny 
RP. Nie spowodowało to jednak zasadni-
czych zmian w projekcie. Bezprecedenso-
wy list otwarty skierowany do najwyższych 
przedstawicieli władzy ustawodawczej 
i wykonawczej (podpisany przez ponad 
połowę polskich sędziów) zignorowano, 
podobnie jak uchwały trzydziestu sześciu 
Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów 
Okręgów Sądów Okręgowych i uchwałę 
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach, a nawet opi-

nię Rady Legislacyjnej działającej przy 
Prezesie Rady Ministrów, która wprost 
wskazała na naruszenie zasad legislacji. 
Przed skierowaniem do Sejmu projekt 
nie został formalnie przedstawiony do za-
opiniowania Pierwszemu Prezesowi Sądu 
Najwyższego, a jego pierwsze czytanie – 

wbrew treści art. 37 ust. 1 regulaminu Sej-
mu - odbyło się w komisji,  a nie podczas 
posiedzenia plenarnego.

Przyjęta ustawa utrwala istniejący, nie-
wydolny system sądownictwa powszech-
nego. Nie reformuje trybu dojścia do 
zawodu sędziego. Nie definiuje pojęcia  
i zakresu nadzoru administracyjnego spra-
wowanego przez Ministra Sprawiedli-
wości w taki sposób, aby regulacje te nie 
stanowiły zagrożenia dla niezawisłości 
sędziowskiej i harmonizowały ze zmia-
nami ustroju prokuratury. Nie zawiera 
rozwiązań mających na celu wzmocnienie 
samorządu sędziowskiego, postulowanych 
przez Wielką Kartę Sędziów, przyjętą 
przez Radę Konsultacyjną Sędziów Eu-
ropejskich. Według ustawy, remedium na 
bolączki wymiaru sprawiedliwości mają 

być oceny okresowe pracy sędziów, me-
nadżerski system zarządzania sądami oraz 
zmiany struktury organizacyjnej sądów. 
Dwie pierwsze propozycje wzbudzają 
poważne wątpliwości natury konstytu-
cyjnej, zaś zmiany w organizacji sądów 
sprowadzają się do likwidacji specjalizacji 

sędziów, co może wpłynąć na obniżenie 
poziomu orzecznictwa.

Tymczasem zdaniem sędziów i przed-
stawicieli pozostałych środowisk praw-
niczych, źródeł kryzysu sądownictwa po-
wszechnego należy upatrywać w tym, że 
funkcjonuje ono w oparciu o przestarzały 
i niespójny akt prawny, którego założenia 
powstawały w okresie międzywojennym 
i z niewielkimi zmianami funkcjonowały 
w czasach PRL. Sędziowie od dłuższe-
go czasu bezskutecznie apelują o podję-
cie rzeczowej dyskusji nad optymalnym 
kształtem wymiaru sprawiedliwości, speł-
niającym oczekiwania i standardy współ-
czesnego państwa prawa. Przyjęta ustawa 
odsunie w czasie podjęcie trudu realnego 
zreformowania systemu.
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Trybunał uznał sposób ustalania taryf 
notarialnych za zgodny z konstytucją. To 
sukces, czy sukces środowiska?
Nie chciałbym komentować wyroku try-
bunału nie znając uzasadnienia wyroku. 
Pozostawiam to Krajowej Radzie Nota-
rialnej. Chciałbym jednak dodać, że my 
nie żaliliśmy się na zbyt niską taksę no-

tarialną, co niektórzy chcieli nam wmó-
wić. Stawki notarialne, co wielokrotnie 
mówiłem, a zwłaszcza taksa obecna jest 
niższa od tej, która obowiązywała w pań-
stwowych biurach notarialnych. Trzeba 
pamiętać o tym, że z notariuszem można 
negocjować wysokość taksy, oczywiście  
w rozsądnych granicach i to jest kanon, 
który my akceptujemy. Odrzucamy na-
tomiast arbitralność ustalania wysokości 
taksy przez ministra sprawiedliwości, bez 
konsultacji z Krajową Radą Notarialną.
Poznańskim środowiskiem prawniczym 
wstrząsnęła informacja o zatrzymaniu 
przez organa ścigania dwóch notariuszy. 
Jeden z nich został nawet aresztowany.
 Podchodzimy do tego z dużym spokojem, 
ale i nie ukrywam, z pewnym zdziwie-
niem. Od razu wdrożyliśmy postępowania 
wyjaśniające i dyscyplinarne. Oboje po-

dejrzani są nadal notariuszami, cieszącymi 
się w naszym środowisku dużym poważa-
niem. Wyraziliśmy oficjalne stanowisko 
w tej sprawie, publikowane przez media. 
Jednemu z notariuszy udzieliliśmy porę-
czenia zapewniając, że stawi się na każ-
de wezwanie wymiaru sprawiedliwości  
i nie będzie kombinować w śledztwie. 

Całkowicie abstrahujemy od kwestii winy. 
O tym zadecyduje niezawisły sąd. Czeka-
my na orzeczenie sądowe, bo domniema-
nie niewinności dotyczy wszystkich. Nie 
przechodzimy jednak obojętnie nad tymi 
zjawiskami. Będziemy chcieli się przyj-
rzeć pewnym zjawiskom w kancelariach 
notarialnych, a zwłaszcza powtarzalności 
pewnych czynności przez te same osoby. 
Nasilimy zatem wizytacje w kancelariach, 
a jednocześnie przystąpimy do kampanii 
informacyjnej, aby ludzie nie utracili wiary 
w wykonywany przez nas zawód zaufa-
nia publicznego. To są tylko dwie osoby,  
a w poznańskiej izbie notarialnej jest 178 
notariuszy. Te liczby mówią same za siebie.
Czy często się zdarza,że klienci chcą 
oszukać notariusza pod pozorem doko-
nania czynności notarialnej?
Na całe szczęście nie. Te niepożądane sy-

tuacje implikuje obrót gospodarczy. Im 
bardziej skomplikowana sytuacja ekono-
miczna, tym częściej ludzie szukają róż-
nych dróg, nie zawsze prostych. Wyszuku-
ją parabanki, udają się do notariusza, gdzie 
pewne zachowania w ich wykonaniu są 
tylko pozorowane, a w rzeczywistości mają 
zupełnie inne znamiona. Notariusze po-
winni być wyczuleni na takie zachowania  
i wykazywać czujność. Coraz częściej 
mamy do czynienia z perfekcyjnie pod-
robionymi dokumentami. Notariusz jest 
wtedy bezradny. Nie ma tez żadnego po-
wodu, aby odmówić wykonania usługi 
notarialnej klientowi, który przychodzi do 
kancelarii dwudziesty czy trzydziesty raz.  
Tu trzeba sporej intuicji. Sami utworzyli-
śmy rynek wymiany informacji. O każdym 
budzącym wątpliwości dokumencie, czy 
też akcie prawnym natychmiast zawiada-
miamy notariuszy i organa ścigania.
Przed laty w Poznaniu powstała fikcyjna 
kancelaria notarialna do przeprowadze-
nie jednej tylko transakcji.
Dzisiaj taka sytuacja jest niemożliwa. 
Kancelarie notarialne muszą spełniać 
określone wymogi. W każdej kancelarii, 
w widocznym miejscu są informacje po-
magające zweryfikować notariusza. Poza 
tym rzadko kiedy przychodzą tutaj ludzie 
z ulicy. Przed zawarciem umowy notarial-
nej ludzie szukają najlepszego notariusza, 
budzącego najwięcej szacunku.
We wrześniu odbyły się egzaminy na 
aplikację notarialną. Jaki los czeka apli-
kantów notarialnych we Poznaniu?
Sytuacja jest fatalna. O ile wcześniej 
ogromnym nakładem sił członków naszej 
rady udało znaleźć się patronów, to w tym 
roku, mówię to otwarcie, znalezienie pa-
trona dla aplikantów będzie prawie nie-
możliwe. Powtarzam, samorząd notarialny 
nie jest środowiskiem zamkniętym, ale 
muszą być realne możliwości rzetelnego 
szkolenia naszych następców mających 
wykonywać ten zawód. W tej chwili jest 
to iluzja.

Dziękuję za rozmowę

Plaga sfałszowanych dokumentów
Rozmowa z notariuszem Tadeuszem Paetzem, prezesem Poznańskiej Izby Notarialnej o wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie taksy i o aferze kryminalnej, w którą są zamieszani poznańscy notariusze.

Kazimierz Brzezicki



23

Dokonanie oceny regulacji prawnej do-
tyczącej maksymalnej wysokości stawki 
taksy notarialnej powinno nastąpić przy 
uwzględnieniu specyficznego statusu 
prawnego notariusza. Jego pozycja różni 
się od podmiotów świadczących typowe 
usługi prawnicze. Jest raczej szczególne-
go rodzaju funkcjonariuszem publicznym 
powiązanym organizacyjnie z wymiarem 
sprawiedliwości. Jednocześnie stoi przed 
koniecznością takiego zorganizowania 
swojej działalności, aby osiągane z niej 
przychody były wyższe niż koszty, co sta-
nowi warunek dalszego funkcjonowania.

Notariusz nie jest wynagradzany przez 
państwo, ale pobiera taksę od uczestni-
ków czynności prawnej. Zatem wykonując 
czynności notarialne nie tylko w interesie 
prywatnym, lecz także w interesie publicz-
nym jako gwarant bezpieczeństwa obrotu, 
notariusz ma na celu dążenie do osiągnię-
cia zysku warunkującego realizację zadań 
publicznych.

Do osiągania zysku przyczynia się 
wprowadzony przez ustawy przymus no-
tarialny, który w pewien sposób równowa-
ży nałożenie obowiązku realizacji zadań 
publicznych bez jednoczesnego przeka-
zania odpowiednich środków z budżetu 
państwa.

Maksymalne stawki taksy notarialnej 
powinny być wyznaczane przy uwzględ-
nieniu szeregu uwarunkowań. Wśród nich 
ustawodawca wymienił: wartość przed-
miotu i rodzaj czynności notarialnej, sto-
pień jej zawiłości, nakład pracy notariusza, 
czas przeznaczony na dokonanie czynno-
ści oraz interes społeczny gwarantujący 
należyty dostęp do czynności notarialnych 
w obrocie cywilnoprawnym, a także to, że 
maksymalna stawka za czynność notarial-
ną nie może przekroczyć sześciokrotności 
przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w gospodarce narodowej w poprzed-
nim roku. Zatem kształtowanie regulacji 
prawnej przez ministra sprawiedliwości 
jest procesem złożonym wymagającym 

odpowiedniego wyważenia szeregu oko-
liczności wskazanych w sposób ogólny w 
ramach upoważnienia ustawowego, odnie-
sionych do specyfiki poszczególnych kan-

celarii notarialnych związanej w szczegól-
ności z ich siedzibą determinującą obszar 
działania.

Niezgodność kwestionowanych przez 
wnioskodawcę przepisów wymagałaby 
wykazania w sposób samoistny, a nie przez 
zestawienie z pierwotnym ich brzmie-
niem. W związku z zarzutem naruszenia 
w § 6 pkt 15-17 rozporządzenia Mini-
stra Sprawiedliwości zasad prawidłowej 
legislacji Trybunał Konstytucyjny stwier-
dził, iż przepisy te nie budzą wątpliwości  
z punktu widzenia dochowania tych zasad, 
a w szczególności same w sobie nie zawie-
rają sformułowań, które byłyby niejasne  
i nieprecyzyjne. Zastosowana przez pra-
wodawcę technika odesłań do innych 
aktów normatywnych jest również akcep-
towana w pracy legislatora. Zbadanie za-
rzutu nieproporcjonalnej ingerencji w pra-
wa notariuszy wymagało ustalenia, jakie 
prawo czy wolność konstytucyjną ograni-
czają kwestionowane przepisy i dla jakiej 
wartości prawodawca wprowadza ograni-
czenie. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, 
że wnioskodawca nie uzasadnił należycie 
tego, jakie konstytucyjne prawo zostało 
ograniczone na mocy rozporządzenia MS 
oraz dlaczego ingerencja prawodawcy jest 
nieproporcjonalna. Trybunał stwierdził, 

że wnioskodawca nie przedstawił dosta-
tecznych argumentów pozwalających na 
obalenie domniemania konstytucyjności  
i domniemania zgodności z ustawą za-

skarżonych przepisów rozporządzenia 
MS. Obliguje to Trybunał Konstytucyjny 
do stwierdzenia zgodności kwestionowa-
nych unormowań ze wskazanymi przez 
KRN wzorcami kontroli.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK 
Mirosław Granat, sprawozdawcą był sę-
dzia TK Zbigniew Cieślak. Wyrok jest 
ostateczny, a jego sentencja podlega ogło-
szeniu w Dzienniku Ustaw.

Taksa notarialna konstytucyjna
Kwestionowane przepisy dotyczące taksy notarialnej są zgodne z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny 
orzekł, że kwestionowane przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r.  
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej są zgodne z Konstytucją RP. 

“Dokonanie oceny regulacji prawnej dotyczącej maksymalnej wysokości 

stawki taksy notarialnej powinno nastąpić przy uwzględnieniu specyficznego 

statusu prawnego notariusza. Jego pozycja różni się od podmiotów świadczą-

cych typowe usługi prawnicze. Jest raczej szczególnego rodzaju funkcjonariu-

szem publicznym powiązanym organizacyjnie z wymiarem sprawiedliwości. 

Jednocześnie stoi przed koniecznością takiego zorganizowania swojej dzia-

łalności, aby osiągane z niej przychody były wyższe niż koszty, co stanowi 

warunek dalszego funkcjonowania.

Kazimierz Brzezicki
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Sąd Rejonowy w Poznaniu uznał 
latem 2007 roku, że członkowie za-
rządu Banku Rozwoju Rolnictwa 
“Rolbank” nie są winni tego, że w lu-
tym 1995 roku doprowadzili do jego 
upadku. Wśród oskarżonych znaj-
dował się były wicepremier z czasów 
PRL Kazimierz O.

Według prokuratury, dziewię-
ciu oskarżonych członków zarządu  
i pracowników Rolbanku działało na 
szkodę firmy poprzez niedopełnienie 
lub nadużycie praw i obowiązków służ-
bowych. W wyniku ich działalności bank 
stracił płynność finansową i został w 1995 
roku zawieszony przez prezesa NBP.

Sąd zmienił kwalifikację prawną czynu 
i przyjął, że w tym przypadku prokuratura 
powinna oskarżyć na podstawie kodeksu 
karnego z 1969 roku, a nie na podstawie 
przepisów z 1997 r., które były bardziej re-
strykcyjne dla oskarżonych. Uznał też, że 

ich działanie nie było umyślne.
Rolbank utracił płynność finansową  

i został zawieszony 27 lutego 1995 r. przez 
prezesa NBP. W tym samym roku ogło-
szono jego upadłość. Łącznie straty tego 
banku oszacowano na na ponad 80 milio-
nów zł. Wyrok uprawomocnił się.

Aferę w poznańskim BGŻ ujawniono 
przed 10 laty. Po ośmiu latach procesu, 
ruszy on od nowa. Sąd Okręgowy w Po-
znaniu nie zostawił suchej nitki na wyroku 

w sprawie afery w poznańskim BGŻ. 
Wszystkie wyroki, skazujące i unie-
winniające, uchylono, a proces roz-
pocznie się od początku.

Sędziowie Hanna Bartkowiak, Piotr 
Gerke i Jacek Bytner, w piątek 8 kwiet-
nia 2011 roku, nie mieli żadnych wąt-
pliwości. Pomimo iż Sąd Rejonowy  
w Poznaniu (sędzia Jan Kozaczuk 
i ławnicy Ewa Zywert-Grelak i Ka-
-zimierz Woźniczka) osiem lat ba-
dali sprawę rzekomych nieprawi-

dłowości, które prokuratura zarzucała 
bankowcom, nie potrafili tego wyroku 
uzasadnić. Wyrok jest pełen sprzeczności 
merytorycznych i formalnych. Jak po-
wiedziała sędzia H. Bartkowiak wyrok 
w tej postaci urąga prawu. Dlatego wyrok 
uchylono. Orzeczenie jest prawomocne  
i jak oświadczył sędzia Piotr Gerke w ża-
den sposób niezaskarżalne.

Tym razem Sąd Okręgowy w Poznaniu 
będzie badać zasadność prokuratorskich 
zarzutów.

Zatrzymanie i aresztowanie Mieczy-
sławy M. dyrektora Banku Gospodarki 
Żywnościowej w Poznaniu i kilkoro jej 
pracowników było prasowym hitem. Po 
ośmiu latach sprawa znalazła swój sądo-
wy epilog. Sąd Rejonowy Poznań Stare 
Miasto skazał Mieczysławę M. na 5 lat 
więzienia.

Trochę historii. Na trop afery wpadła 
inspekcja centrali banku w Warszawie. 
Do centrali BGŻ miał przyjść anonim. 
Oskarżano w nim szefostwo poznań-
skiego oddziału o ,,podejrzane operacje 
na rachunkach’’. Do Poznania przysłano 
kontrolę Departamentu Nadzoru We-
wnętrznego i już kilka tygodni później 
zwolniono 5 osób: Mieczysławę M. dy-
rektora regionalnego oddziału, Alicję R., 
księgową i Dominika O. szefa jednego  
z wydziałów.

Utracona cześć bankowców
Najpierw są na czołówkach kolorowych gazet. Na powiększonej do granic absurdu fotografii twarzy nie-
wielkim czarnym paskiem są zakryte oczy. Chociaż czasami podaje się tylko inicjał nazwiska, i tak każdy 
wie o kogo chodzi. Prezesi banków tracą cześć i dobre imię. Zarzuty kradzieży milionów złotych poruszają. 
Kiedy jednak sądy ich uniewinniają, na sali sądowej najczęściej nie ma żadnego dziennikarza. Oto dwie 
najgłośniejsze sprawy w kraju.

Kazimierz Brzezicki

“ Do centrali BGŻ miał przyjść anonim. 
Oskarżano w nim szefostwo poznańskiego
oddziału o ,,podejrzane operacje na ra-
chunkach’’.
Do Poznania przysłano kontrolę Departamen-
tu Nadzoru Wewnętrznego i już kilka tygodni 
później zwolniono 5 osób.
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Przestępcy, którzy na przełomie wieków 
specjalizowali się w haraczach, napadach 
czy innych stricte kryminalnych przestęp-
stwach, obecnie weszli na ścieżkę krymi-
nalnego biznesu.

Stanowią oni znaczny odsetek 
wśród zatrzymanych czy po-
tem oskarżonych przestępców.  
W ubiegłym roku poznańscy 
prokuratorzy wszczęli 130 po-
stępowań w związku z podejrze-
niem popełnienia przestępstwa 
gospodarczego. W tym półroczu 
zainicjowano 45 takich postępo-
wań. W roku ubiegłym na poczet 
grożących kar zabezpieczono  
u przestępców 8, 5 miliona zło-
tych, w tym półroczu już 1,5 
miliona złotych. Nie wolno przy 
tym zapominać, że rzeczywiste 
straty gospodarcze idą w setki 
milionów, jeżeli nie miliardów 
złotych. Czasami jednak chodzi 
o kilkadziesiąt tysięcy złotych.

W roku ubiegłym osądzo-
no 183 osoby, w tym półroczu 
81. Nie zawsze zapadają wyroki 
skazujące. W 2010 roku unie-
winniono 31 osób, w pierwszym 
półroczu roku 2011 – już 25. Te 
uniewinnienia są w głównej mie-
rze wynikiem zmiany przepisów 
prawa. Chodzi o przestępstwa 
sprzed lat, w których jako dowodów nie 
można wykorzystywać podsłuchów te-
lefonicznych w postępowaniach przy-
gotowawczych, na które zgody nie wy-
raził sąd. Kwestie te dotykają głównie 
przestępstw narkotykowych. Od czasu 
kiedy sądy odrzucają bilingi, które były 
dowodem uczestnictwa w obrocie narko-
tykami, zarówno liczba takich spraw jak  
i wyroków skazujących spadła.

Prokurator Jacek Derda twierdzi, że 
przestępcy w Poznaniu i Wielkopolsce 
wyczerpują znamiona wszystkich sto-

sownych zapisów kodeksu karnego jak  
i kodeksu karno-skarbowego.

Wśród najpoważniejszych prowadzo-
nych spraw jest nielegalny obrót alkoho-
lem i paliwami oraz handel papierosami. 

Podrabianie dokumentów czy znaków 
akcyzy bądź obrót towarami ich pozba-
wionymi, to klasyka współczesnych prze-
stępstw gospodarczych.

Warte podkreślenia jest to że,  prze-
stępstwa stają się coraz bardziej finezyjne 
i precyzyjne. Nauki Bagsika i Gąsiorow-
skiego nie poszły w las. Luki w istniejącym 
prawie i stosowanie różnych interpretacji 
obliczania należnych podatków jest bez 
żadnych skrupułów wykorzystywane 
przez przestępców. Jak  się okazuje, spo-
ro można zarobić na eksporcie pewnych 

produktów do Anglii (i nie tylko), ale  
i imporcie towarów  z wielu innych państw. 
Oszustwa na akcyzie i przemyt to chleb 
powszedni poznańskich prokuratorów.

Opinia publiczna została poruszona 

zatrzymaniem kilku poznańskich prawni-
ków (jeden notariusz został nawet areszto-
wany), którym postawiono zarzuty udziału 
w procederze wyłudzania nieruchomości 
podczas nierzetelnego zawierania nota-
rialnych umów. Poznańska prokuratura 
prowadzi w tej chwili dwie takie sprawy. 
Zdaniem prowadzących śledztwo, dowody 
zgromadzone przeciwko podejrzanym są 
więcej niż mocne. 

Białe kołnierzyki zbijają fortunę
Białe getry zamienili na śnieżnobiałe koszule. Kastety i nunczako na laptopy i palmtopy. Sposób działania 
pozostał ten sam. Są bezwzględni i zdesperowani, aby „zarabiać” kolejne miliony, nie brudząc sobie rąk. 
Fortuny, które zdobyli podczas kryminalnych działań w latach 80. i 90. ubiegłego wieku oraz w pierwszym 
dziesięcioleciu XXI wieku „inwestują” w przekręty gospodarcze. Oto jak się jawi przestępczość „białych koł-
nierzyków” w Poznaniu i Wielkopolsce.

Kazimierz Brzezicki
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Adwokaci grali w składzie: Adam Bajon, Krzysztof Gromek, 
Michał Michajłow, Maciej Moszczeński, Marek Bartkowiak, 
Łukasz Mieloch, Bartek Robakowski, Łukasz Cieślak, Dawid 
Kotliński, Piotr Łuczak, Michał Mikołajczak, Jakub Antkowiak, 
Jacek Masiota, Bartosz Mojde i Grzegorz Bartkowiak oraz Alek-
sander Jóskowiak. 
  Sędziowie zagrali w składzie: Leszek Banaszak, Przemysław 
Błażejczak, Rafał Parnowski, Kamil Stefanowicz, Marek Jaskól-
ski, Robert Kubicki, Marian Karczyński, Piotr Skrzypczak, Adam 
Grzelak, Maciej Danek, Paweł Geister, Przemysław Strach, Ge-
rard Bochyński. 
    W pierwszej połowie, po strzale w 34 minucie meczu gola 
zdobył Maciej Danek i zdawać by się mogło, że Sędziowie od-
wrócą w tym roku kartę historii. Tak się jednak nie stało. Jesz-
cze w pierwszej połowie po strzałach Macieja Moszczeńskiego 

Adwokaci wciąż niezwyciężeni
Trwająca już ponad 10 lat dobra passa adwokatów wciąż jest kontynuowana. 17 czerwca 2011 roku na bo-
isku przy ulicy Promienistej, w dorocznym meczu przyjaźni - Adwokaci contra Sędziowie, drużyna Palestry 
nie dała żadnych szans kolegom prawnikom.

Kazimierz Brzezicki
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(doprowadził do remisu) i Marka Bartkowiaka, Adwokaci zaczęli 
prowadzić i zwycięstwa nie oddali do końca. Wynik na 3:1 ustalił 
Jacek Masiota.
    Puchar zwycięskiej drużynie wręczył sędzia Krzysztof Józefo-
wicz, prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, w towarzystwie wi-
cedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej adwokata Macieja Gu-
towskiego. 
    Podczas tradycyjnego rautu po meczu wręczono także puchary 
przedstawicielom drużyn biorących udział w Poznańskiej Lidze 
Prawników, którą w poprawnym.pl, relacjonowaliśmy na bieżąco. 
Uroczystość celebrował organizator Ligi – prokurator Roman Szy-
manowski. Na okrasę relacji zamieszczamy fotoreportaż adwokata 
Tomasza Słabego.
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Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, 
że elektronizacja postępowania nakazo-
wego oznacza rewolucję w sądownictwie. 
Kiedy ruszą elektroniczne procesy?
Postępowanie sądowe, przeprowadzane   
w sposób elektroniczny de facto już działa, 
ale z egzekucją długów trzeba będzie jesz-
cze poczekać. Nie wiadomo jak są przygo-

towani do tego postępowania wierzyciele, 
bo to przecież głównie dla nich zostało 
takie postępowanie stworzone. Wierzy-
ciele występują z pozwem do sądu, a sąd 
wydaje tytuł egzekucyjny. Następnie wie-
rzyciel składa wniosek do Komornika za 
pośrednictwem systemu EPU. Wszystko 
to drogą elektroniczną. Jeżeli wierzyciel 
złoży wniosek o egzekucję, wtedy ko-
mornik elektronicznie występuje do sądu  
o ściągnięcie takiego tytułu, weryfikuje go 
i wszczyna postępowanie, które już nie jest 
elektroniczne, ale tradycyjne. Myślę, że nie 
takie były założenia reformy, ale wszyst-
kiego nie można zrobić od razu. Czekamy 
na kolejne etapy.
Czyli na co?
W tej chwili trwają prace, aby chociaż 

część postępowania egzekucyjnego mogła 
toczyć się także w formie elektronicznej. 
Pierwszym etapem będzie elektroniczne 
zajmowanie rachunków bankowych. Pra-
ce te już trwają jakiś czas, ale są problemy. 
Elektroniczne udostępnianie komorni-
kom ksiąg wieczystych, znacznie uspraw-
niło i przyspieszyło egzekucję. Komornik 

może sprawdzić stan prawny księgi wie-
czystej na daną chwilę. 
W powszechnej opinii obecnie komor-
nicy zajmują tylko konta bankowe.
Jeżeli dłużnik posiada jakieś środki, to 
zajęcie konta bankowego jest najbardziej 
efektywne, ale w elektronicznej formie 
mogłoby być jeszcze szybsze. Wiele ban-
ków utworzyło specjalne centra zajmujące 
się obsługą egzekucji, co usprawnia naszą 
pracę. Większość spraw trafiająca do eg-
zekucji dotyczy osób, które mają kłopoty 
z realizacją swoich płatności. Wiadomo 
generalnie, że jak ktoś ma pieniądze, to 
przeważnie reguluje swoje zadłużenie bez 
ponoszenia nowych kosztów.
Komornicy nie narzekają na nadmiar 
chętnych do zawodu.

Założenia ministerialne chyba się nie 
sprawdziły. Dwa lata temu egzamin 
na aplikację komorniczą zdawała jed-
na osoba. W zeszłym roku dziesięć, ale  
tylko siedem z nich złożyło wiosek  
o wpis na listę aplikantów. Mają na to 
dwa lata. Do tej pory izby same orga-
nizowały szkolenia, teraz współpracu-
ją ze sobą. Zawarliśmy porozumienie  
z Izbą Komorniczą w Łodzi i nasi aplikan-
ci będą się tam szkolić. Aplikacja komor-
nicza nie cieszy się wielką popularnością, 
chociażby z tego względu, że nie została 
ona zrównana z innymi aplikacjami.
Dlaczego tak się dzieje?
Trudno powiedzieć. Już od lat, aby zostać 
komornikiem trzeba mieć wyższe wy-
kształcenie prawnicze i w tym względzie 
zostaliśmy zrównani z innymi korpora-
cjami prawniczymi, ale cały czas komor-
ników traktuje się po macoszemu. Nasz 
aplikant nie może trafić do żadnego inne-
go zawodu.
Komornicy nie są do końca samodzielną 
korporacją?
Tak, nie jesteśmy do końca w pełni samo-
rządni, ale to taka specyfika zawodu. Próby 
ograniczania samorządności dostrzegam 
także w innych korporacjach. Wszędzie 
są naciski, aby ograniczać samorządność. 
Coraz więcej spraw, które były w gestii 
samorządu są odbierane. Korporacje są 
chyba, tak czasami myślę, tylko po to, aby 
ministerstwo miało z kim konsultować 
projekty aktów prawnych, które i tak do-
stajemy na kilka dni przed upływem ter-
minu konsultacji.
Skąd takie złe zamiary?
Dobre pytanie, ale czy ja znajdę na nie 
odpowiedź? Nie wiem skąd u ludzi, któ-
rzy tworzą prawo takie intencje. Może po 
prostu łatwiej kierować takimi osłabiony-
mi strukturami. To nie ma nic wspólnego 
z prawdziwą samorządnością, ale wypacza 
ideę samorządu.

Dziękuję za rozmowę

Tylko wykonujemy wyroki
Rozmowa z przewodniczącym Rady Izby Komorniczej w Poznaniu Markiem Jessą o elektronicznym postę-
powaniu nakazowym, o planach elektronizacji procesu egzekucyjnego, o zawodzie komornika i zakusach 
ograniczenia samorządności korporacji prawniczych.

Kazimierz Brzezicki
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W odpowiedzi na decyzję Prokura-
tora Generalnego RP o przedłużeniu  
o kolejne sześć miesięcy śledztwa 
w sprawie zaangażowania polskich władz  
w prowadzony przez Stany Zjednoczone 
program tajnych więzień i bezprawnych 
zatrzymań, Amnesty International we-
zwała biuro Prokuratora Generalnego do 
zapewnienia, że śledztwo jest prowadzone  
w sposób pełny, niezależny, bezstronny  
i efektywny oraz doprowadzi do rozlicze-
nia za podejmowane działania.

Rozliczenie zaangażowania Polski  
w program tajnych więzień i bezprawnych 
zatrzymań oznacza, że: osoby odpowie-
dzialne zostaną postawione przed wymia-
rem sprawiedliwości w uczciwym procesie 
i w ramach publicznego postępowania 
karnego wszystkie domniemane przypad-
ki łamania praw człowieka, które nie są 
przedmiotem postępowania, zostaną zba-
dane w ramach niezależnego i bezstron-
nego dochodzenia, osoby poszkodowane 
otrzymają zadośćuczynienie.

Zarówno media krajowe, jak i między-
narodowe informowały o posiadaniu przez 
biuro Prokuratora Generalnego RP wia-
rygodnych informacji o tym, że urzędnicy 
państwowi wysokiego szczebla w Polsce 
posiadali wiedzę i zgodzili się na uczest-
nictwo w programie tajnych więzień CIA 
na terytorium Polski, począwszy od 2002 
roku. Jeśli biuro Prokuratora Generalnego 
faktycznie posiada takie informacje, musi 
postawić przed wymiarem sprawiedliwo-
ści w uczciwym postępowaniu karnym 
każdą osobę, która była zaangażowana  
w bezprawne transfery, tortury i inne nad-
użycia wobec osób przetrzymywanych na 
polskim terytorium w ramach programu 
CIA.
     Amnesty International zachęca Pro-
kuratora Generalnego do kontynuacji 
śledztwa w sposób transparentny, o kro-
kach podejmowanych w celu zapewnienia, 
że śledztwo jest prowadzone w sposób 
pełny, niezależny, bezstronny i efektywny,  

a jego wyniku doprowadzą do pełnego roz-
liczenia za ewentualne naruszenie prawa. 
Dotyczy to zarówno kwestii indywidual-
nej odpowiedzialności karnej, jak również 

szeroko rozumianej odpowiedzialności 
państwa polskiego za przestrzeganie praw 
człowieka.

Utrzymywanie tajemnicy w imię 
bezpieczeństwa narodowego nie po-
winno być wykorzystywane, aby chro-
nić państwo i osoby indywidualne 
przed odpowiedzialnością za tortury  
i inne formy złego traktowania, porwania 
i inne przypadki łamania praw człowieka, 
oraz nie może usprawiedliwiać pozbawie-
nia ofiar dostępu do skutecznego środka 
odwoławczego, który umożliwi ustalenie 
prawdy o tym, co im się przydarzyło oraz 
poinformowaniu o tym opinii publicznej.

Polskie władze muszą respektować pra-
wa dwóch, znanych z imienia i nazwiska, 
zatrzymanych - Abd al-Rahim al-Nashi-
riego i Abu Zubajdy – którzy otrzymali 
oficjalny status pokrzywdzonych w śledz-
twie.

Rząd powinien podjąć wszelkie nie-
zbędne wysiłki w celu przesłuchania tych 
mężczyzn i osób ich reprezentujących, 
oraz uzyskania niezbędnych informacji 
od strony trzeciej tj. Stanów Zjednoczo-
nych. Pełnomocnicy obu mężczyzn po-
winni mieć dostęp do informacji otrzy-

manych w trakcie śledztwa prowadzonego 
przez Prokuraturę Generalną. Rząd po-
winien podjąć wszelkie wysiłki w celu 
pełnego uczestnictwa poszkodowanych  

w śledztwie, zgodnie ze zobo-
wiązaniami Polski wynikającymi  
z Międzynarodowej Konwencji 
Praw Obywatelskich i Politycz-
nych, Konwencji ONZ przeciw-
ko Torturom oraz Europejskiej 
Konwencji o Prawach Człowieka,  
w celu zapewnienia skuteczne-
go dostępu do zadośćuczynienia  
i środka odwoławczego dla 
każdej osoby, która mogła być 
poddana torturom lub innym 
formom złego traktowania, po-
rwaniom czy innym przypad-
kom łamania praw człowieka. 

Chociaż współpraca z rządem Stanów 
Zjednoczonych bez wątpienia przysłu-
żyłaby się śledztwu, istnieją inne źródła, 
które również są w stanie dostarczyć in-
formacji potrzebnych w śledztwie. Polskie 
władze powinny dążyć do współpracy ze 
Stanami Zjednoczonymi, ale nie mogą 
wykorzystywać braku współpracy ze stro-
ny rządu tego kraju jako usprawiedliwie-
nia opóźnień czy zakończenia śledztwa 
prowadzonego przez Prokuratora Gene-
ralnego.

Źródło: Amnesty International

Tajne  więzienia w Polsce
Decyzja o przedłużeniu śledztwa w sprawie zaangażowania Polski w prowadzony przez Stany Zjednoczone 
program tajnych więzień i bezprawnych zatrzymań musi doprowadzić do rozliczenia. Amnesty Internatio-
nal wezwała biuro Prokuratora Generalnego do zapewnienia, że śledztwo jest prowadzone w sposób rze-
telny i uczciwie. 

“Utrzymywanie tajemnicy w imię bezpie-
czeństwa narodowego nie może być wyko-
rzystywane, aby chronić państwo i osoby 
indywidualne przed odpowiedzialnością 
za tortury i inne formy złego traktowania, 
porwania i inne przypadki łamania praw 
człowieka, oraz nie może usprawiedliwiać 
pozbawienia ofiar dostępu do skutecznego 
środka odwoławczego, który umożliwi usta-
lenie prawdy o tym, co im się przydarzyło 
oraz poinformowaniu opinii publicznej.

Kazimierz Brzezicki
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Reprezentowanie przed sądem musi być 
uzależnione od przygotowania praktycz-
nego prawników. Adwokacki apel w tej 
sprawie spotkał się z żywą reakcją prawni-
ków z całego świata, którzy spotkali się w 
Warszawie na konferencji organizowanej 
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Adwokatur  oraz Naczelną Radę Adwo-
kacką i Krajową Radę Radców Prawnych.

- Przeszło dwadzieścia lat temu wspie-
raliście nas w walce o niezależność adwo-
katury, wesprzyjcie i teraz. Stawką są losy 
zwykłych ludzi – tak adwokat Andrzej 
Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokac-
kiej, zachęcał liderów światowych adwo-
katur do protestu przeciw pomysłom na 
zmiany w zasadach reprezentacji klientów 
przed polskimi sądami. Chodzi o plany 
przyznania osobom nie mającym przy-
gotowania prawniczego prawa reprezen-
towania stron przed sądami rejonowymi. 
Propozycje takie pojawiły się niespo-
dziewanie w toku prac sejmowej Komisji 
Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad 
ustawą o państwowych egzaminach praw-
niczych. Okazuje się, że świat raczej od-
chodzi od modelu, w którym klientów 
mogą reprezentować w sądzie osoby nie 
będącym zawodowymi prawnikami. Ten-
dencję tę da się zaobserwować nawet w 
liberalnych pod tym względem krajach 
skandynawskich. 

Adwokatura zyskała potężnych sojusz-
ników w walce o ułatwienie obywatelom 
dostępu do pomocy prawnej. Zarówno 
prezydent Bronisław Komorowski, jak i 
minister sprawiedliwości obiecali interwe-
niować w sprawie przepisów podatkowych 
utrudniających działalność prawnikom 
świadczącym taką pomoc nieodpłatnie. 
Obecnie aktywność taka nie jest zwol-
niona ani z podatku od towarów i usług, 
ani z obowiązku rejestracji w kasie fiskal-
nej. Deklaracje padły podczas spotkań z 
przedstawicielami palestry. Są ważne nie 
tylko dla adwokatów, ale i dla przedstawi-

cieli innych zawodów prawniczych, którzy 
zajmują się niesieniem pomocy prawnej 
bez wynagrodzenia. Dziś prawo „promuje” 
społeczników w ten sposób, że za darmo-

we porady każe im płacić podatek.
Bronisław Komorowski zainteresował 

się nie tylko regulacjami hamującymi roz-
wój nieodpłatnego poradnictwa. Obiecał 
również przyjrzeć się projektowi ustawy 
o państwowych egzaminach prawniczych, 
nad którym pracuje obecnie Sejm. 

RIPOSTA DORADCÓW 
PRAWNYCH

W obliczu zmasowanej krytyki dorad-
cy prawni opublikowali List Otwarty: W 
nawiązaniu do listu 23 szefów adwokatur 
do Parlamentu i Rządu w przedmiocie za-
niechania prac na prospołecznymi projek-
tami sejmowymi Zarząd Stowarzyszenia 
Doradców Prawnych (SDP) prezentuje 
następujące stanowisko:

- Zrozumiałym jest sprzeciw środowisk 
korporacji przeciwko rozwiązaniom naru-
szającym ich przywileje oraz monopol na 
usługi zastępstwa przed sądem. Nie moż-
na zrozumieć jednak, czemu argumen-
towany jest nierzetelnie, z pominięciem 
powszechnie znanych faktów i wyników 
przeprowadzonych badań obrazujących 
m.in. istniejący w Polsce problem spo-

łeczny. Rozwiązania w 
części były inicjowane 
i popierane przez SDP. 
Projekty mają na celu 
zwiększenie dostępno-
ści usług prawniczych 
dla Polaków oraz ak-
tywizację zawodową 
około 200 tysięcy do-
świadczonych prawni-
ków. W Polsce ponad 
98 proc. osób samo-
dzielnie występuje w 
sądzie. Wynika to z 
rocznika statystyczne-
go RP. Badania wska-
zują, iż ponad 82 proc. 
Polaków nie wie, że 
od wyroku można się 
odwołać, a ponad 2/3 
nie wie, co to pozew. 
Brak pomocy prawni-
ka szkodzi Polakom. Z 
drugiej strony w Polsce 
ponad 200 tysięcy do-
świadczonych praw-
ników nie ma wstępu 
na sale sądowe. Nie 
dlatego, że nie mają 
doświadczenia, ale dla-
tego, że obowiązujące 
prawo usługi te rezer-
wuje korporacjom na 
wyłączność. Tym sa-
mym zmusza Polaków 
do korzystania z usług 
określonej grupy zawo-
dowej.(...) Parlament i 
Rząd zobowiązane są 
wykorzystać potencjał 
i doświadczenie wy-
kluczonych zawodowo 
prawników a nie bronić 
interesów i monopoli grup zawodowych 
zrzeszonych w korporacjach. (...)  Reasu-
mując, stanowisko szefów 23 korporacji 

Czy doradcy prawni pojawią się w sądach
W wyniku upływu kadencji Sejmu przepadł projekt ustawy zezwalającej na występowanie przed sądami 
doradców prawnych, czyli magistrów prawa, którzy  bez jakiejkolwiek aplikacji korporacyjnej świadczą 
usługi prawne. Na razie doradzają, piszą pisma procesowe. Ustawa miała im zezwolić na reprezentowanie 
swoich klientów w sądach z wyłączeniem spraw rodzinnych i karnych. Projekt ustawy ma , jak zapewniają 
doradcy prawni, powróci pod obrady nowego parlamentu. Sprawa budziła namiętne protesty zawodow-
ych prawników.

“Przyjęta ustawa utrwala istniejący, 
niewydolny system sądownictwa 
powszechnego. Nie reformuje trybu 
dojścia do zawodu sędziego. Nie 
definiuje pojęcia i zakresu nadzoru 
administracyjnego sprawowanego 
przez Ministra Sprawiedliwości w 
taki sposób, aby regulacje te nie 
stanowiły zagrożenia dla niezawisłości 
sędziowskiej i harmonizowały ze zmi-
anami ustroju prokuratury.

Kazimierz Brzezicki
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adwokackich ocenić należy jako próbę 
zwalczania społecznie korzystnych zmian 
w interesie określonych grup zawodowych. 
Próbę pozamerytoryczną, nie uwzględnia-
jącą faktów i wyników badań.
   

ZPP TAKŻE PRZECIWKO 
DORADCOM

Zrzeszenie Prawników Polskich wyrazi-

ło także stanowczy protest przeciwko pro-
jektowi ustawy o państwowych egzami-
nach prawniczych. Sprzeciw Zrzeszanie 

budzi propozycja nadania absolwentom 
prawa kompetencji do reprezentowania 
klientów w toku postępowania sądowego, 
bez szkolenia jest nadto sprzeczne ze stan-
dardami ochrony praw obywateli.

Zrzeszenie Prawników Polskich, które 
podjęło stosowną uchwałę. o czym infor-
muje prezes ZPP adwokat Mariusz Pa-
placzyk - reprezentuje wszystkie zawody 
prawnicze: radców prawnych, adwokatów, 

notariuszy, prokuratorów, sędziów, przed-
stawicieli nauk prawniczych oraz praw-
ników innych specjalności. Doskonale 

zatem w praktyce znamy istotę pracy pol-
skiego wymiaru sprawiedliwości. Każdy 
kto skończył studia prawnicze doskonale 
zdaje sobie sprawę z faktu, że nie przy-
gotowują one do wykonywania praktyki 
prawniczej – tym bardziej w roli pełno-
mocnika procesowego stron. Studia praw-
nicze są natomiast doskonałym intelektu-
alnym zapleczem świata prawniczego. Nie 
można jednak mylić tych ról.

Pomiędzy absolwentem wydziału prawa 
a osobą wykonującą prawniczy zawód za-
ufania publicznego jest bowiem kolosalna 
różnica w praktycznym i merytorycznym 
przygotowaniu do zawodu. Jego szczegól-
ną i najdonioślejszą formą jest reprezen-
towanie stron w postępowaniu sądowym. 
tu bowiem decyduje się często: pomyśl-
ność, byt i przyszłość obywatela. Zrzesze-
nie Prawników Polskich zawsze zwracało 
dużą uwagę na dostęp absolwentów pra-
wa do aplikacji prawniczych. Dzisiaj nie 
obowiązują już żadne limity przyjęć na 
aplikacje prawnicze organizowane przez 
samorządy zawodowe ,obecnie kształci się 
na nich tysiące aplikantów. Każdy zatem 
absolwent studiów prawniczych ma real-
ną możliwość po spełnieniu minimalnych 
wymagań by stać się aplikantem jednej z 
prawniczych profesji. Uważamy, że interes 
prawny Polaków nie może być zagrożony 
przez błędy w sztuce prawniczej, które 
będą udziałem absolwentów prawa, osób 
nie przygotowanych do wypełniania tej 
jakże ważnej roli. Absolwenci prawa dys-
ponują jedynie wiedzą teoretyczną, która 
w żadnym wypadku nie jest wystarcza-
jąca do właściwego wykonywania obo-
wiązków pełnomocnika procesowego. Na 
ten fakt wielokrotnie już zwracała uwagę 
Krajowa Rada Sądownictwa, która w swej 
opinii do projektu ustawy o państwowych 
egzaminach prawniczych stwierdziła: 
„Umożliwienie reprezentowania stron w 
postępowaniu sądowym osobom, które nie 
odbyły odpowiedniego szkolenia zawodo-
wego oraz bez nadzoru merytorycznego 
i etycznego ze strony właściwego organu 
samorządu stanowi istotne zagrożenie in-
teresów obywateli oraz będzie skutkować 
utratą społecznego zaufania do całego 
systemu wymiaru sprawiedliwości.” Zda-
niem Zrzeszenia Prawników Polskich jest 
to propozycja, która w swej istocie przeczy 
europejskim, powszechnie obowiązującym 
normom w zakresie zabezpieczenia praw 
obywatela przed sądem.



Kameralny budynek
Poznań w pobliżu Parku Sołackiego, ul Piątkowska 41A

Zakończenie inwestycji grudzień 2011

INWESTOR
URBANO INWESTYCJE Sp. z o.o.
60-506 Poznań
ul. Wawrzyniaka 19
tel. 61 221 25 21
inwestycje@urbano.pl

SPRZEDAŻ
SALON-MIESZKANIOWY.PL
tel. 61 67 10 100
tel. 61 67 10 300
tel. 61 67 10 600
kontakt@salon-mieszkaniowy.pl
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Obrady walnego zebrania delegatów 
ZPP były burzliwe?
Bardzo burzliwe. Rozmawialiśmy o obec-
nej kondycji zrzeszenia oraz o tym w ja-
kim kierunku powinno się rozwijać. Tak 
jak jest teraz dalej być nie może.
I jak się zakończyły?
Zrzeszenie będzie konfederacją oddzia-
łów działających autonomicznie. To kole-
dzy z terenu wiedzą najlepiej, co ich boli  
i czego oczekują. Najlepszym przykładem 
jest oddział ZPP z Katowic, który średnio 
raz na kwartał prawnicy odwiedzają albo 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości  
w Luksemburgu, Europejski Trybunał 
Praw Człowieka w Strasburgu bądź inne 
prawnicze organizacje. Ostatnio bra-
li udział w VII Konferencji Prawników 
Europejskich w Sztokholmie. Tak wła-
śnie powinno wyglądać otwarcie polskich 
prawników na Europę.
Co będzie robić Zarząd Główny ZPP?
Uważam, że centrala powinna skupić się 
na dwóch sprawach: organizacji reaktywo-

wanych Ogólnopolskich Dni Prawniczych 
oraz Sportowej Spartakiadzie Prawników.
Z uchwały przyjętej przez zjazd wynika, 
że Ogólnopolskie Dni Prawnicze na sta-
łe będą gościć w Poznaniu.
Tak. Nie ukrywam, że w ten sposób speł-
niają się moje marzenia. ZPP zyskuje bar-
dzo silnego partnera w postaci Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich, a MTP 
nową formę aktywności. List intencyjny 
w tej sprawie już został podpisany. Marzy 
mi się, aby Poznań był już zawsze utoż-
samiany z dorocznym zjazdem wszystkich 
prawników polskich. Ma to być miejsce 
intelektualnych rozważań o prawie i miej-
sce kuluarowych dyskusji i spotkań o tym 
co boli, co dolega i jak leczyć bolączki na-
szego prawa. Chciałbym, aby Poznań był 
tym dla prawników czym jest Krynica dla 
ekonomistów.
A zatem Poznań będzie stolicą polskiego 
prawa?
Tak powinno być. Nie umniejszając doko-
nań naszego miasta na wielu innych płasz-

czyznach musimy stawiać na to, w czym 
jesteśmy silni i najmocniejsi, na to, czym 
możemy się poszczycić. W historii istnie-
jemy przecież dzięki naszej regionalnej 
przedsiębiorczości i pragmatyzmowi. To 
u nas powstały pozytywistyczne korzenie 
współczesnej Polski. Wybitni poznańscy 
prawnicy zapisali się na każdej karcie hi-
storii naszego kraju. 
Kiedy więc otworzymy pierwsze poznań-
skie Ogólnopolskie Dni Prawnicze?
Chciałbym je otworzyć już jesienią 2011 
roku. Przy Zarządzie Głównym powsta-
ła Rada Programowo-Naukowa, która 
skupia najwybitniejszych w tej chwili 
prawników z całego kraju, a niebawem 
dokooptuje ona do swojego grona miedzy 
innymi przedstawicieli Trybunału Kon-
stytucyjnego, rzecznika praw obywatel-
skich i prawniczych korporacji, aby wspól-
nie ustalić najbardziej optymalny program 
Ogólnopolskich Dni Prawniczych. Będzie 
to nie tylko wymiana myśli, ale i prezenta-
cja osiągnięć oraz możliwości prawników. 
Prezentacja potencjału wydziałów prawa, 
instytutów badawczych, firm wydawni-
czych towarzystw ubezpieczeniowych  
i wielu innych firm, które świadczą szeroko 
pojęte usługi na rynku prawniczym. Będą 
tutaj zatem mogły się pokazać wielkie 
firmy prawnicze, które walczą o prymat 
w rankingach i małe kancelarie prawne. 
Ogólnopolskie Dni Prawnicze lub uży-
wając innej nawy- Targi Prawa powinny 
być wielką areną prezentacji możliwości, 
potencjału i osiągnięć prawników z całej 
Polski.
A zatem przenosi pan swoją kancelarię 
do stolicy?
Nie. Moja kancelaria adwokacka pozo-
staje tutaj w Poznaniu. Praca w ZPP jest 
całkowicie społeczna i będę ją łączył z ak-
tywnością zawodową. Sądzę, że w nowych 
realiach naszej działalności uda  się pozy-
skać nowych sympatyków i zrealizować 
wszystkie nasze zamierzenia.

Dziękuję za rozmowę

Czy Poznań będzie stolicą prawa?
Rozmowa z poznańskim adwokatem Mariuszem Paplaczykiem, prezesem Zarządu Głównego Zrzeszenia 
Prawników Polskich. 

Kazimierz Brzezicki
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Ekspert ds. prawa medycznego

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 
P. J. Sowisło & Topolewski spółka komandy-
towa poszukuje prawnika/aplikanta zaintere-
sowanego pracą w dziale prawa medycznego. 
Mile widziane doświadczenie. 

Kandydatów prosimy o przesłanie ży-
ciorysu wraz z listem motywacyjnym  
i oświadczeniem o wyrażeniu zgo-
dy na przetwarzanie danych osobowych  
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych) na adres: kan-
celaria@sowislo.com.pl

Prawnik w dziale prawa pracy

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 
P. J. Sowisło & Topolewski spółka komandy-
towa poszukuje prawnika/aplikanta zainte-
resowanego pracą w dziale prawa pracy. Mile 
widziane doświadczenie. 

Kandydatów prosimy o przesłanie ży-
ciorysu wraz z listem motywacyjnym  
i oświadczeniem o wyrażeniu zgo-
dy na przetwarzanie danych osobowych  
 (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych) na adres: kan-
celaria@sowislo.com.pl

Prawnik  w  Kancelarii Prawnej

Kancelaria JATCZAK I WSPÓLNICY 
sp.k. poszukuje do współpracy aplikantów, rad-
ców prawnych, adwokatów z doświadczeniem 
w pracy w kancelarii prawnej i dobrą znajomo-
ścią co najmniej jednego języka obcego.

Aplikacje zawierające CV oraz list mo-
tywacyjny prosimy przesyłać w formie 
elektronicznej na adres: kancelaria@jjle-
gal.pl lub składać w biurze Kancelarii:  
ul. 3 Maja 47/2, 61-728 Poznań.

Prawnik w dziale nieruchomości

URBANO land acquisition & planning 
team poszukuje prawnika/aplikanta zaintere-

sowanego pracą w dziale inwestycji. Oferujemy 
pracę w profesjonalnym środowisku biura do-
kumentacji projektów deweloperskich.

Zainteresowane osoby zapraszamy do prze-
słania życiorysu wraz z listem motywacyjnym 
i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na prze-
twarzanie danych osobowych (zgodnie z Usta-
wa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych oso-
bowych) na adres: kancelaria@urbano.pl.

Kancelaria zatrudni studentów

Kancelaria Adwokacka dr Agaty Michal-
skiej-Olek przyjmuje studentów wydziału 
prawa i administracji na bezpłatne praktyki 
studenckie w celu umożliwienia zdobycia do-
świadczenia i poszerzenia wiedzy. Kancelaria 
przyjmuje również absolwentów wydziału 
prawa i administracji w celu podjęcia z nimi 
współpracy.

Studentów zainteresowanych odbyciem 
praktyk lub absolwentów, którzy gotowi są 
podjąć współpracę z naszą Kancelarią prosimy 
o przesłanie curriculum vitae oraz listu moty-
wacyjnego na adres: a.michalska@adwokat.lex.
pl.

Ważne dla aplikantów

Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkow-
ski Guzek Jackowski poszukuje uzdolnionych, 
ambitnych osób, którym zależy na odbyciu 
aktywnej aplikacji adwokackiej. Wybieramy 
najlepszych kandydatów i oferujemy doskonałe 
warunki odbycia aplikacji.

Dyrektor Sprzedaży Nieruchomości

Wydawnictwo GREMEDIA, właści-
ciel marek jak: Poznańskie Nieruchomości, 
Salon Mieszkaniowy, DOM-Broker.pl, 
DEWELOPERZY.info poszukuje do nowe-
go biura przy pl. Cyryla Ratajskiego 10 kan-
dydata na stanowisko Dyrektora Sprzedaży 
Nieruchomości.

Więcej informacji na naszych stronach in-
ternetowych.

Praca Ogłoszenia

Wierzytelności na sprzedaż
Nazwa dłużnika: Ryszard Karol Jabłoński
NIP: 789-000-28-28
Pesel: 57033106250
Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl

Licytacje komornicze
Obwieszczenie komornika Michała Redelba-
cha o II licytacji nieruchomości przy ul. Sło-
wackiego 45/3

17 listopada 2011r. odbędzie się druga licytacja 
nieruchomości lokalowej przy ulicy Słowac-
kiego 45 nr 3 (wykorzystywana na cele biuro-
we: dwa pokoje-w tym z balkonem, kuchnia 
połączona z jadalnią, łazienka z wc, korytarz 
i skrytka-wysoki standard wykończenia, ogrze-
wanie gazowe) o pow. użytkowej 85,29 m kw.

Obwieszczenie komornika Michała Redelba-
cha o II licytacji nieruchomości przy ul. Sło-
wackiego 45/1

17 listopada 2011r odbędzie się licytacji nie-
ruchomości lokalowej przy ulicy Słowackiego 
45 nr 1 (pomieszczenia biurowe wraz z nie-
zbędnym zapleczem socjalnym-wysoki stan-
dard wykończenia, ogrzewanie gazowe) o pow. 
użytkowej 146,55 m kw + garaż o pow. 16,29 
m kw położonej: Poznań, ul. Słowackiego 45/1

Szczegóły licytacji na portalu poprawny.pl
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Przy pomniku zebrali się m.in. człon-
kowie Honorowego Komitetu Obchodów 
Rocznicy Czerwca 1956; przybył Ryszard 
Grobelny, prezydent Poznania, adwokaci  
z Wielkopolski i zaprzyjaźnionych izb ad-
wokackich z całego kraju, przedstawiciele 
innych korporacji prawniczych.

Adwokat Andrzej Reichelt, dziekan 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Po-
znaniu, nie kryjąc wzruszenia przywitał 
licznych gości, w tym adwokata Andrze-
ja Michałowskiego, tymczasowego sze-
fa Naczelnej Rady Adwokackiej, która 
wspomogła Okręgową Radę Adwokacką 
w Poznaniu przy budowie pomnika. An-
drzej Reichelt gorąco podziękował proku-
ratorowi Krzysztofowi Grześkowiakowi, 
który udostępnił poznańskiej palestrze te-
ren pod pomnik. Podziękowania były też 
skierowane do poznańskich urzędników  
i radnych, którzy nie czynili zbędnych ba-
rier administracyjnych.
   Ryszard Grobelny, prezydent Pozna-
nia powiedział m.in., że Pomnik Ad-
wokatów wpisuje się w sieć symbolicz-
nych miejsc upamiętniających dokonania 
Czerwca 1956 roku, będący dowodem, 
że poznaniacy wyciągnęli stosowne nauki  
z czerwcowych wydarzeń. Fakt, że pomnik 
adwokatów – mówił prezydent – stoi tuż 
przy prokuraturach jest swoistym chichotem 
historii i będzie przypominać, iż prześlado-
wani zawsze znajda swoich obrońców.

Sędzia Krzysztof Józefowicz,  ówczesny 
prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, 
obecny prezes Sądu Apelacyjnego w Po-
znaniu, odczytał list ministra sprawiedli-
wości, Krzysztofa Kwiatkowskiego, który  
nie mogąc przybyć na uroczystości, tą dro-
gą uhonorował tych, którzy zasłynęli nie-
złomnością i adwokacką odwagą w 1956 
roku, broniąc ludzi nie bacząc na spotyka-
jące ich potem szykany ze strony ówcze-
snych władz. Podziękował też adwokatom 
z ORA i NRA za inicjatywę upamiętnie-
nia bohaterskich adwokatów.
   Przemawiał także Roman Bulczyński, 

oskarżony w procesach czerwcowych, 
dziękując za upamiętnienie poznańskiej 
palestry.

Uroczystego odsłonięcia pomnika doko-
nała Zofia Gutowska, córka jednego z nie-
złomnych obrońców Czerwca, adwokata 
Michała Grzegorzewicza, w towarzystwie 
Ryszarda Grobelnego, prezydenta Pozna-
nia i adwokata Andrzeja Michałowskiego.
Delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Największy rozgłos przyniosły poznań-
skim adwokatom ich wystąpienia obroń-
cze podczas procesów po buncie pozna-
niaków 28 Czerwca 1956 roku.

- Ten pomnik – mówi adwokat Andrzej 
Reichelt, dziekan Okręgowej Rady Ad-
wokackiej w Poznaniu - jest hołdem dla 
wszystkich innych adwokatów, którzy zgod-
nie ze swoim sumieniem i niezłomnymi za-
sadami naszego zawodu bronili oskarżonych 
także w innych procesach politycznych, jak 
chociażby podczas stanu wojennego.

Idea powstania pomnika – mówi w An-
drzej Reichelt – narodziła się dwa lata 
temu. Wyłoniła ona się z moich rozmów  
z nieżyjącym już Maciejem Frankiewiczem, 
wiceprezydentem Poznania i Ireneuszem 
Adamskim, byłym dyrektorem Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Poznaniu. Ustaliliśmy 
wspólnie, że w Poznaniu musi powstać po-
mnik upamiętniający wybitnych adwoka-
tów, którzy zasłynęli w procesach Czerwca 
1956 roku, którzy całemu światu udowodni-
li, że władza ludowa oskarżyła i postawiła 
przed sądem nie chuliganów i warchołów – 
jak mówili ówcześni politycy, ale ofiary ko-
munistycznego reżimu. Pomnik ten ma być 
też hołdem dla wszystkich innych adwoka-
tów, którzy bronili w innych procesach poli-
tycznych.

Mecenasem pomnika jest Okręgo-
wa Rada Adwokacka w Poznaniu, któ-
rą wsparła Naczelna Rada Adwokacka. 
Życzliwość wykazali także prokurator 
Sławomir Twardowski, szef Prokuratu-
ry Apelacyjnej w Poznaniu i prokurator 
Krzysztof Grześkowiak, szef Prokuratury 

Okręgowej w Poznaniu, którzy bez zbyt-
nich formalności zezwolili wielkopolskim 
adwokatom na postawienie pomnika na 
terenie należącym do prokuratury. Dzie-
kan Andrzej Reichelt wyraził im za to go-
rące podziękowanie.

Jedyny taki pomnik w Polsce
„Adwokatom, Niezłomnym Obrońcom w Procesach Czerwca 1956 i Procesach Politycznych.”  Tej treści napis 
widnieje na odsłoniętym Pomniku Adwokatów przy ulicy Hejmowskiego w Poznaniu. Uroczystość odsło-
nięcia pomnika odbyła się 19 czerwca 2010 roku, o godzinie 10.00 i była jednym z punktów obchodów 54 
rocznicy buntu poznaniaków 28 czerwca 1956 roku.

Kazimierz Brzezicki
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Nowa siedziba poznańskiej Temidy to 
obecnie największy obiekt wymiaru spra-
wiedliwości realizowany w kraju. Swą po-
wierzchnią 37,5 tys. m2 i kubaturą 143 tys. 
m3 będzie trzykrotnie większy od gmachu 
przy al. Marcinkowskiego.

- Nowy gmach to nowatorskie spojrzenie 
na siedzibę wielkopolskiego sądownictwa. 
Nastąpi istotna poprawa warunków pracy  
i zapewni obywatelom prawo do sądu – 
podkreśla Krzysztof Józefowicz, prezes 
Sądu Okręgowego.

- W wyniku realizacji tej inwestycji 
mieszkańcy apelacji poznańskiej będą cieszyć 
się sprawnym sądownictwem gospodarczym, 
to duża wygoda dla przedsiębiorców – za-
znacza minister Krzysztof Kwiatkowski. 
Przy Kościuszki znajdzie się bowiem sądowe 
centrum gospodarcze z wydziałami istot-
nymi z punktu widzenia przedsiębiorców: 
wydziały procesowe, rejestry, rozstrzyganie 
spraw o upadłość. Będzie też centrum ubez-
pieczeń społecznych z wszystkimi wydziała-
mi uzupełnione o gabinety lekarzy-orzecz-
ników. Miejsce znajdzie także nowoczesne 
archiwum. 

Dzięki nowemu budynkowi poznańska 
Temida będzie mogła zrezygnować z czte-
rech innych lokalizacji w różnych miej-
scach miasta (przy al. Marcinkowskiego, 
ul. Piaskowej, Dąbrowskiego i Św. Mar-
cinie), co pozwoli resortowi zaoszczędzić 
3 mln zł rocznie. Jak zaznaczył prezes Jó-
zefowicz jest to pierwszy obiekt budowa-
ny dla sądownictwa w Poznaniu od 1905 
roku.

- Kamień węgielny to symboliczny punkt, 
na którym opiera się budynek. Sądy są funda-
mentem państwa i bez dobrze funkcjonują-
cego sądownictwa system prawny byłby mało 
znaczącym zbiorem przepisów – mówił 
Ryszard Pęk, wiceprezes Krajowej Rady 
Sądownictwa. - Jeśli mówimy o wzroście 
szacunku do prawa, to ważne są warunki 
materialne jego funkcjonowania.
    

Na ich poprawie zyska autorytet państwa. 
Budynek przy Kościuszki-Hejmowskiego 
będzie miał cztery kondygnacje nadziem-
ne, na których znajdą się pomieszczenia 
biurowe, pokoje sędziów, asesorów i apli-
kantów, sale rozpraw i konferencyjne, po-
mieszczenia związane z obsługą petentów 
(biura podawcze, kasy, sale przeglądowe), 
pomieszczenia socjalne, magazynowe  
i techniczne, a także sala konferencyjna 
na 450 osób. Łączna liczba wszystkich 
pomieszczeń przekracza 300. Obiekt zo-
stanie podzielony na trzy funkcjonalne 
części: skrzydło zachodnie przeznaczone 
dla agend sądów rejonowych, skrzydło 
wschodnie – dla agend Sądu Okręgowego 
oraz łącznik – część wspólna z reprezenta-
cyjnym wejściem głównym i holem. 

W 3-kondygnacyjnym podziemnym 
parkingu powstaną garaże z ponad 370 
miejscami postojowymi. Będzie tam rów-
nież nowoczesne archiwum. Wykonawcą 
jest firma Skanska, oddział w Poznaniu. 
Do wykonania stanu surowego zużyje 
ona 18,5 tys. m sześc. betonu i ponad 2,3 
tys. ton stali zbrojeniowej. Obiekt będzie 
naszpikowany różnymi instalacjami. Dłu-
gość instalacji sygnalizacji pożaru wyniesie 
70 km, instalacji elektrycznej wewnętrznej 
– 220 km, okablowanie teleinformatyczne 
– 400 km. Cały budynek zostanie przysto-
sowany do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Budowa realizowana jest według 
projektu Pracowni Projektowej PPWK – 
Wojciech Kolesiński, Andrzej Kurzawski, 
Mariusz Gramowski (ten sam zespół za-
projektował sąsiedni gmach prokuratur).
- Realizacja prowadzona jest w centrum 
miasta, na placu budowy o bardzo ograni-
czonej powierzchni. Teren zabudowy prak-
tycznie pokrywa się z granicami działki 
przeznaczonej na inwestycję – zaznacza 
Grażyna Kubaś, kierownik budowy z fir-
my Skanska. - To dla nas duże wyzwanie 
logistyczne wymagające niezwykle precyzyj-
nego planowania wszystkich prac i dostaw. 

Ze względu na to, że budynek będzie miał 
3 kondygnacje podziemne wykonawca 
stosuje niestandardową metodę głębokie-
go fundamentowania. Zrealizowano już 
wszystkie ściany szczelinowe o długości 
od 11 do 22 metrów. Były one wykonywa-
ne przy użyciu specjalistycznego sprzętu. 
Na placu budowy umieszczono wytwór-
nie masy bentonitowej (wykorzystywanej 
do zabezpieczania ścian wykopów) wraz 

Nowy sąd w Poznaniu po 100 latach
Ostatni sąd w Poznaniu zbudowano jeszcze w czasach zaborów, ponad 100 lat temu. Był to obecny Sąd 
Rejonowy przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu, który dzięki staraniom prezesa, sędzi Beaty Woźniak odzyskuje 
swój blask na zewnątrz i wewnątrz. Co prawda w Poznaniu istnieje wiele sądów powszechnych, ale miesz-
czą się one w budynkach albo przystosowanych na potrzeby sądów, albo dzierżawionych. Jeszcze jednak 
w tym dziesięcioleciu powstanie z prawdziwego zdarzenia sąd. Wmurowano bowiem akt erekcyjny Sądu 
Okręgowego w Poznaniu przy ulicy Kościuszki.

Barbara Kwiecińska-Kielczyk

SĄD OKRĘGOWY I SĄD REJONOWY PRZY UL. KOŚCIUSZKI W POZNANIU
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z całym systemem urządzeń służących do 
jej oczyszczania, magazynowania i trans-
portowania, a także ciężki sprzęt do wyko-
nywania ścian szczelinowych i podawania 
masy. Ponadto część wykopów realizowa-
na jest metodą podstropową na głębokość 
10 m.
    W ramach robót ziemnych wykonawca 
wywiezie 50 tys. m3 ziemi. Wyzwaniem 
jest także bardzo szybkie i precyzyjne 
wykonanie płyty fundamentowej i kon-

strukcji obiektu. Wielkogabarytowa płyta 
o powierzchni 5000 m kw. wraz ze ściana-
mi szczelinowymi będą musiały zapewnić 
obiektowi pełną szczelność. Wykonawca 
do tej pory przeprowadził prace rozbiór-
kowe, część robot ziemnych, wykonał 
wszystkie ściany szczelinowe, przekładki 
kablowych linii elektrycznych kolidują-
cych z pracami, a także część zewnętrz-

nych sieci wodnych i kanalizacyjnych. 
Aktualnie wewnątrz obrysu ścian szcze-
linowych prowadzone są roboty ziemne 
oraz przygotowywana powierzchnia pod 
strop rozpierający na poziomie -1. Rozpo-
częto realizację zewnętrznych sieci kana-
lizacyjnych.
- Do końca roku planujemy wykonać kon-
strukcję obiektu obejmującą kondygnacje 
podziemne. W przyszłym roku rozpocznie-
my wznoszenie kondygnacji nadziemnych – 

mówi Grażyna Kubaś. - W połowie 2012 
roku planujemy zapoczątkować prace wy-
kończeniowe. Ze względu na gabaryty obiek-
tu w czasie największego natężenia robot na 
budowie będzie pracowało ponad 300 osób. 
Umowny czas realizacji inwestycji opiewa 
na 67 miesięcy. Wynika to jednak głównie  
z możliwości finansowych, bowiem pod 
względem technicznym i organizacyjnym 

wykonawca jest gotowy znacznie skrócić ten 
termin.

- Zrobię wszystko, aby inwestycja mogła 
służyć mieszkańcom Wielkopolski wcześniej 
– deklaruje minister Kwiatkowski. Szcze-
gólnie, że zostanie ona zrealizowana taniej 
niż przewidywano. Jej koszt szacowano na 
200 mln zł. Tymczasem w wyniku przetargu 
wraz z wyposażeniem zostanie wykonana 
za 150 mln zł. Sama budowa będzie koszto-
wała 106 mln zł. - Mam nadzieję, że duży, 
poważny wykonawca realizujący z powo-
dzeniem inwestycje resortu sprawiedliwości 
w całym kraju pogodzi jakość wykonania  
z niższą ceną – stwierdza Krzysztof Kwiat-
kowski.
Red.: Czy poprawa warunków pracy to 
tylko budowa nowych gmachów sądo-
wych?
Sędzia Henryk Komisarski, nowy pre-
zes Sądu Okręgowego w Poznaniu: Bu-
dowa nowego sądu przy ulicy Kościuszki  
w Poznaniu, gdzie ma powstać centrum 
gospodarczo -ubezpieczeniowe i prawa 
pracy - to sprawa priorytetowa. Zastrze-
gam sobie jednak prawo podjęcia ostatecz-
nej decyzji o finalnym przeznaczeniu tego 
budynku. Będzie on cztery razy większy 
od obecnego sądu okręgowego i, nie ukry-
wam, jawią się także inne koncepcje wy-
korzystania nowej powierzchni dla sądów  
w Poznaniu. Cały czas pamiętamy o tym, 
że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto 
nie ma własnej siedziby. Nadal wynaj-
mujemy dla kilku sądów różne budynki  
w mieście. Chcemy zmienić ten stan rze-
czy, bo są to niepotrzebnie generowane 
koszty. W tym roku na pewno zakończymy 
remont Sądu Rejonowego Poznań Stare 
Miasto. Remonty zostaną także przepro-
wadzone w kilku innych, mniejszych są-
dach. Zmieni się wygląd największej sali 
sądu okręgowego nr 100, która zostanie 
dostosowana do przeprowadzania proce-
sów tak zwanego podwyższonego ryzy-
ka, to znaczy oskarżonych działających  
w strukturach przestępczości zorgani-
zowanej. Chcemy, aby w większych są-
dach powstały Biura Obsługi Klienta  
z prawdziwego o zdarzenia. Petent nie 
będzie musiał błąkać się po gmachu sądu.  
W jednym okienku dowie się wszystkiego 
o swojej sprawie. Otrzyma niezbędne in-
formacje i pomoc, tak jak to się dzieje we 
wzorcowym takim biurze w Sądzie Rejo-
nowym Poznań Grunwald–Jeżyce. 
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Kradzież obrazu z poznańskiego Mu-
zeum Narodowego spostrzeżono 17 wrze-
śnia 2000 roku. Do procesu doszło do-
piero po 10 latach. Na życzenie sędziego 
prokurator Artur Domański z Prokura-

tury Okręgowej w Poznaniu odczytał akt 
oskarżenia, który odsłonił kulisy kradzie-
ży, motywy sprawcy i śledztwa, umorzo-
nego w 2001 roku i wznowionego w 2010 
roku.
   Po odczytaniu aktu oskarżenia Robert 
Z. przyznał się do kradzieży. Wyraźnie 
speszony liczbą dziennikarzy i kamer tele-
wizyjnych, z trudnością formułując słowa, 
przyznał się do winy i powiedział: Żadne 
słowa nie są w stanie wyobrazić tego, jak ża-
łuję tego, co zrobiłem. Jest mi ogromnie wstyd. 
Do tego, co się stało, nigdy nie powinno nigdy 
dojść. Nie potrafiłem właściwie pokierować 
swoim życiem - mówił oskarżony. - Kiedy 
urodziło mi się dziecko, przyjechałem do Po-
znania, ale zabrakło mi odwagi, aby wejść do 
komendy. Proszę o szansę, abym mógł wieść 
uczciwe życie, które starałem się przez ostat-
nie lata prowadzić.
    Robert Z. w 1989 roku kilka miesięcy 
pracował w Paryżu i poznał wówczas ma-
larstwo impresjonistów, które go zachwy-
ciło. Gdy dowiedział się, że w poznańskim 
muzeum jest jedyny obraz Moneta w Pol-

sce postanowił go ukraść. Zaczął się przy-
gotowywać w 1999 roku. W Krakowie 
wszedł w kontakt z malarzem z Ukrainy, 
który mu za 300 złotych namalował kopię 
„Wybrzeża w Pourville” z wręczonej mu 

kolorowej pocztówki. Zdaniem biegłych 
kopia ta jest bezwartościowa. Następnie 
wysłał z poczty głównej w Olkuszu, gdzie 
mieszkał fax z prośbą o zgodę na wyko-
nanie kopii obrazu z XIX wieku ze szkoły 
holenderskiej, który wisiał obok Moneta. 
Jego znajoma zrobił mu szkic „Holendra”  
i kiedy pojawił się w Poznaniu, 15 wrze-
śnia 2000 roku, udając, że szkicuje obraz 
holenderski, przez prawie 5 godzin wyci-
nał centymetr po centymetrze „Wybrzeże 
w Pourville” (czy też jak niektórzy utrzy-
mują „Plażę w Pourville”). Wykorzystywał 
fakt, że był sam w sali ekspozycyjnej, bo 
pilnujące salę kobiety zajęte były omawia-
niem rodzinnych spraw. Fakt, że chodziły 
w butach na wysokich obcasach powo-
dował, iż słyszał, gdy się zbliżały. Ukradł 
obraz nie dla pieniędzy, ale z miłości do 
Moneta. Chciał go od czasu do czasu  
w samotności kontemplować i być może 
kiedyś oddać do muzeum. To co się wyda-
rzyło po odkryciu kradzieży przerosło jego 
najśmielsze oczekiwania. Ta cała sytuacja 
przerosła go. Wystraszył się i przez 9 lat 

ani razu nie zajrzał do schowka w miesz-
kaniu rodziców, gdzie go ukrył.

Warto dodać, że policyjne przeszukanie 
nic nie dało. Dopiero podczas przesłucha-
nia w poznańskiej prokuraturze Robert Z. 
przyznał się do kradzieży i dobrowolnie 
wskazał schowek z cennym zabytkiem. 
Robert Z. wpadł, gdy w kartotece daktylo-
skopijnej pojawiły się jego odciski palców. 
W 2005 roku dwukrotnie był skazywany 
przez sąd w Olkuszu na kary ogranicze-
nia wolności za uchylanie się od płacenia 
alimentów i groźby karalne pod adresem 
bliskich. Dlaczego policja skojarzyła fakt 
zbieżności linii papilarnych po czterech 
latach, pozostaje tajemnicą policyjnych 
detektywów.

Proces zakończył się po jednym dniu. 
Obie strony zrezygnowały z przesłuchiwa-
nia kilkunastu świadków i wysłuchiwania 
opinii biegłych ekspertów, które są prze-
cież w aktach sprawy i nie budzą w świetle 
wszystkich zebranych dowodów żadnych 
wątpliwości. Dlatego też sędzia Mariusz 
Sygrela zamknął przewód sądowy.

W mowach końcowych prokurator za-
żądał kary 4 lat pozbawienia wolności, 
jego obrońca, adwokat Mikołaj Pomin, 
wskazywał, że bardziej adekwatną karą  
z uwagi na skruchę oskarżonego byłby 
dwuletni pobyt w zakładzie karnym.
   Sąd wypośrodkował racje, skazując Ro-
berta Z. na trzy lata pozbawienia wolno-
ści i nakazując mu zwrot Muzeum Na-
rodowemu w Poznaniu kwotę 28 tysięcy 
złotych za poniesione szkody. M. Sygrela 
uzasadniając wyrok powiedział m.in. że 
z całą pewnością oskarżony nie działał 
z chęci zysku, że przeszedł do historii 
współczesnej kryminalistyki zapisując się 
udaną kradzieżą strzeżonego obrazu. Za-
spokajając jednak swoje impresjonistyczne 
pasje - podkreślił M. Sygrela - pozbawił 
satysfakcji tysięcy innych ludzi, którzy tak-
że kochają impresjonizm, a w Polsce tylko  
w Poznaniu mogli podziwiać autentyczny 
obraz Moneta.

3 lata za kradzież Moneta
Zainteresowanie mediów procesem 41-letniego Roberta Z., oskarżonego o kradzież obraz Claude’a Moneta 
„Wybrzeże w Pourville” było tak wielkie, że zmieniono salę rozpraw. Po dwóch godzinach procesu sędzia 
Mariusz Sygrela skazał sprawcę na 3 lata więzienia.

Kazimierz Brzezicki
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Portal nie bez kozery ukazał się 17 paź-
dziernika. Jest to dzień urodzin św. Ivo, 
patrona wszystkich prawników. Sylwetkę 
świętego przedstawiamy obszernie w tym 
numerze. Prawo to nie tylko znajomość 
przepisów i procedur, to przede wszyst-
kim postawa w życiu, czego doskonałym 
przykładem był właśnie św. Ivo, prekursor 
pomocy prawnej pro bono.

Wszyscy narzekają na niską znajomość 
prawa w polskim społeczeństwie. Z całą 
pewnością wynika to z braku eduka-
cji prawnej, począwszy od szkolnictwa 
podstawowego aż do szkół średnich, ale 
winne temu jest i samo prawo – nie-
zborne, niespójne, nielogiczne, urągające 
podstawowym normom prawotwórstwa. 
Lion. L. Fuller, autor „Moralności prawa”  
w swoich dywagacjach o relacjach pomię-
dzy prawem a moralnością, a nie są one 
takie jednoznaczne, jak by się wydawało, 
przytacza opowiastkę o tym, jak król Rex 
I wstąpił na tron pełen reformatorskiego 
zapału. Opowieść jest bardzo długa, a więc 
w największym skrócie: Król zniósł stare 
prawo i napisał własny kodeks. Ponieważ 
nie miał doświadczenia, jego prawo było 
pełne luk. Chcąc pomóc obywatelom sam 
był sędzią. Wydał tysiące wyroków, a prze-
rażeni ludzie widzieli, że każde orzeczenie 
jest inne, nawet te w podobnej sprawie. 
Lud się burzył. Król zniósł sprzeczno-
ści, ale zaostrzył kary do granic absurdu.  
W końcu powstał kodeks spójny, klarow-
ny  i bez drakońskich kar, ale okazało się, 
że był on nieaktualny. L. Fuller tak kończy 
dykteryjkę: „Nowy król odebrał władzę 
prawnikom, a oddał ją psychiatrom i spe-
cjalistom od „public relations”. W ten spo-
sób – tłumaczył – poddani będą szczęśliwi 
bez kodeksu prawnego.”

Z konkluzji wiadomo, że Fuller jest 
Amerykaninem. Jego spostrzeżenia są 
jednak słuszne. Jeżeli Rexa zastąpimy 
słowem Sejm, pojmiemy dlaczego nasze 
prawo jest niedoskonałe. Fuller wylicza 8 
grzechów głównych złego prawa: 1. Nie-
możność sformułowania żadnego pra-

wa, wskutek czego każdy poszczególny 
przypadek musi być rozstrzygany ad hoc;  
2. Niepublikowanie lub nieudostępnianie 
zainteresowanym osobom postanowień 
prawnych, którym mają być posłuszni;  
3. Nadużywanie stosowania prawa z mocą 
wsteczną; 4. Formułowanie praw w spo-
sób niezrozumiały; 5. Stosowanie praw 
sprzecznych; 6. Stosowanie prawe, których 
przestrzeganie jest niemożliwe; 7. Zbyt 
częste modyfikowanie przepisów; 8. Wy-
mierzanie sprawiedliwości w sposób nie-
zgodny z obowiązującym prawem. Pod-
dani Rexa, nigdy nie sprzeciwili się prawu 
króla, ale ten też nigdy nie stworzył prawa.

“Na łamach „Poprawnego” można 

zapoznać się ze stanowiskiem Amne-

sty International oraz Helsińskiej 

Fundacji Praw Człowieka. Te poza-

rządowe organizacje już na dobre 

zagościły w prawniczym krajobrazie 

Polski.

Mając na względzie popularyzację do-
brego prawa, wyszukiwanie i piętnowanie 
złego poprawny.pl, od chwili kiedy zaczął 
się tylko ukazywać, wypełnia misję.

Relacjonujemy i informujemy nie tylko 
o wyrokach i rozprawach w sądach po-
wszechnych i administracyjnych. Wyrok 
wydaje co prawda sędzia w imieniu Rze-
czypospolitej, ale wydaje go sędzia, który 
ma przecież imię i nazwisko. Nie widzę 
powodów, aby społeczeństwo wiedziało, 
jakie wyroki feruje dany sędzia.

Sięgamy także do  orzeczeń Sądu Naj-
wyższego oraz Trybunału Konstytucyjne-
go. Orzecznictwo Trybunału jest moim 
zdaniem i niedoceniane i przeceniane.

Na łamach „Poprawnego” można zapo-
znać się ze stanowiskiem Amnesty Inter-
national oraz Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka. Te pozarządowe organizacje 

już na dobre zagościły w prawniczym kra-
jobrazie Polski. Niekwestionowane auto-
rytety, które wyrażają w imieniu tych or-
ganizacji poglądy, muszą budzić szacunek, 
dlatego prezentujemy wszystkie akcje AI 
i ich apele o pomoc potrzebującym, apele 
służące napiętnowaniu tych, którzy łamią 
prawa człowieka na całym świecie. Nigdy 
nie zapomnę tego, że po 13 grudnia 1981 
roku Polacy otrzymali moralne wsparcie 
od całego świata. Dzisiaj musimy wspierać 
innych. Doroczny raport AI o przestrze-
ganiu praw człowieka nie pozostawia złu-
dzeń. W Polsce też łamiemy prawa innych 
i trzeba o tym głośno mówić.

Prezentujemy komentarze ekspertów 
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, bo 
eksperci, znakomici znawcy prawa patrzą 
cały czas na ręce nie tylko politykom ale 
i tym, którzy prawo stosują w praktyce,  
a więc policjantom, prokuratorom, sę-
dziom i nie wahają się wytknąć uchybień. 
Chociażby popelnił je prezes Rady Mini-
strów czy prezydent RP.

Prezentujemy także orzecznictwo Eu-
ropejskiego Trybunału Praw Człowieka.  
W dobie implementacji prawa europej-
skiego do naszych uwarunkowań, wyroki 
ferowane w Strasburgu, są niczym po-
chodnia w mrocznej jaskini. Być może 
doczekamy, że areszty w Polsce będą na-
prawdę czymś wyjątkowym i ostatecznym 
a nie praktyką służącą  wydobyciu zeznań. 
Może dożyjemy tego, że wszyscy będą re-
spektować prawa osadzonych więźniów, 
aby dać im realnie odczuć, że są także 
przede wszystkim ludźmi.

„Poprawny” chce tworzyć Kulturę Pra-
wa. Nie uczynimy tego bez pomocy po-
znańskich prawników, ale nie stworzymy 
też nowej Kultury Prawa, jeżeli nie zdobę-
dziemy czytelników poza kręgami zawo-
dowych jurystów i dlatego obok portalu 
powstało czasopismo.

Zapraszamy do lektury!

Od dwóch lat ukazuje się portal poprawny.pl. Rok działalności zaowocował tysiącem publikacji. Dzisiaj 
mamy ich trzy razy tyle. Towarzyszymy wszystkim najważniejszym wydarzeniom prawnym w Poznaniu  
i kraju. Rozmawiamy o tym z najwybitniejszymi wielkopolskimi prawnikami.

Kazimierz Brzezicki

POZNAŃSKI SERWIS PRAWNY
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