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Wydawnictwo szczecińskich śro-
dowisk prawniczych In Gremio 
powstało w 2004 r. Inicjatywa 
jego powstania wyszła od adwo-
kata Romana Ossowskiego, pierw-
szego redaktora naczelnego pisma. 
In Gremio tworzone jest również 
dzięki pasji osób wchodzących 
w skład Kolegium Redakcyjnego. 
Każda z osób zaangażowanych 
w wydawanie czasopisma wyko-
nuje pracę społeczną na rzecz śro-
dowiska prawniczego, nie uzysku-
jąc z tego tytułu wynagrodzenia. 

In Gremio od samego początku 
łączy na gruncie wydawniczym, 
co jest ewenementem w  skali 
kraju, wiodące zawody prawnicze. 
In Gremio stanowi platformę 
wymiany poglądów i wyrażania 
opinii przez prawników wykonu-
jących na co dzień różne zawody.

Zapraszamy autorów z całej Polski 
do przesyłania swoich tekstów na 
adres: redakcja@ingremio.org 

Uprzejmie prosimy o przesyła-
nie tekstów do 15.000 znaków 
ze spacjami. Redakcja zastrzega 
sobie prawo dokonywania, wyni-
kających z opracowania redakcyj-
nego, zmian w tekstach przyję-
tych do druku. Nadesłanie tekstu 
z zamiarem opublikowania go 
w In Gremio jest tożsame z udzie-
leniem zgody na publikację 
w Internecie.

Przygotowania do niniejszego numeru zaczęły się w zasadzie kilka miesięcy 
temu – naszym celem było odświeżenie szaty grafi cznej i prowadziliśmy 
w tym kierunku szereg rozmów. Z tego miejsca dziękuję Arturowi Tokar-
skiemu, ponieważ to na nim spoczął ciężar przygotowania kilku wariantów, 
a po ich przedstawieniu wykazał się anielską cierpliwością słuchając uwag 
i komentarzy członków redakcji. Najbardziej intensywne prace przypadły 
na okres świąteczno-noworoczny, a każdy z nas wie, jak wygląda końców-
ka roku, i w tym natłoku obowiązków zawodowych, rodzinnych, dyskusji 
nad zmianami podatkowymi znalazło się kilka osób, które za cel obrały 
sobie wydanie gazety na wysokim poziomie – tak pod względem grafi cznym, 
jak i merytorycznym. Obok wspomnianego już Artura Tokarskiego, podzię-
kowania należą się adw. Marcie Brawacie i adw. Karolinie Weremie-Karłuk. 
Jak zawsze punktem spornym stała się okładka – mająca skłonić każdego 
z nas do refl eksji. 

Polecam Państwa szczególnej uwadze wywiad z kierownik szkolenia apli-
kantów radcowskich mec. Elżbietą Dąbrowską. Na uwagę zasługuje felieton 
mec. Włodzimierza Łyczywka, który pokusił się o komentarz do aktualnej 
sytuacji politycznej. Jestem pod wrażeniem relacji apl. adw. Małgorzaty Ma-
słyk z konferencji naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Pani 
mecenas wzięła udział w konferencji i omówiła problematykę transgranicz-
nego odrzucenia spadku w imieniu małoletniego. Przyznam, że nie miałam 
świadomości szeregu problemów, jakie się z tym wiążą. 

Niezmiennie dziękuję autorom, którzy znajdują czas i chęci, aby podzie-
lić się na łamach gazety swoimi przemyśleniami na tematy prawne, jak 
i pozaprawne. Cieszy myśl, że liczba osób publikujących w In Gremio stale 
rośnie. Liczę, że ten trend utrzyma się w 2022 r. Tak samo liczę na dalsze 
zacieśnianie współpracy pomiędzy samorządami prawniczymi. •

adw. Magdalena Muranowicz 
Redaktor Naczelna In Gremio 
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wydarzenia - adwokaci

20 grudnia 2021 r. w siedzibie Szcze-
cińskiej Izby Adwokackiej odbyło się 
ślubowanie 28 aplikantów adwokac-
kich rozpoczynających od 1 stycznia 
2022 r. szkolenie na I roku. 

W uroczystości, oprócz aplikantów 
i dziekana ORA, udział wzięli wice-
dziekani rady adw. Marta Adamek-

-Donhöffner i adw. Piotr Mazuro oraz 
kierownik szkolenia aplikantów ad-
wokackich adw. Andrzej Zajda.

W trakcie uroczystości aplikan-
ci złożyli przed dziekanem ORA 
w Szczecinie rotę ślubowania.

„Ślubuję uroczyście w swej pracy 
aplikanta adwokackiego przyczyniać 
się ze wszystkich sił do ochrony praw 
i wolności obywatelskich oraz umac-
niania porządku prawnego Rzeczy-
pospolitej Polskiej, obowiązki swe wy-
pełniać gorliwie i zgodnie z przepisami 
prawa, zachować tajemnicę zawodową, 
a w postępowaniu swoim kierować się 
zasadami godności, uczciwości, słusz-
ności i sprawiedliwości społecznej”.

Nowym członkom Szczecińskiej 
Izby Adwokackiej składamy serdecz-
ne gratulacje! •

Ślubowanie aplikantów adwokackich
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25 listopada 2021r. odbył się fi-
nał  kole jnej  edycj i  Dni  Otwar-
t y c h  K o m o r n i kó w S ą d o w y c h . 
W tym roku wydarzenie odbywało się 
pod hasłem „Masz wiadomość”, zaś 
główny nacisk położony był na edu-
kowanie społeczeństwa o konieczno-
ści odbierania urzędowej korespon-
dencji, ponieważ stanowi to pierwszy 
krok do obrony swoich praw, zarówno 
przed sądem, jak i w relacjach urzę-
dowych. Wśród wielu osób w dalszym 
ciągu pokutuje błędne przekonanie, 
że fakt niepodjęcia korespondencji 
skutkować będzie tym, że nie spo-
tkają ich żadne negatywne konse-
kwencje wynikające z prowadzonego 

postępowania. Tymczasem takim 
działaniem sami pozbawiają się moż-
liwości zareagowania oraz ewentual-
nego odniesienia się do przesyłanych 
treści. 

W ramach niniejszej inicjatywy 
Krajowa Rada Komornicza była go-
spodarzem spotkania, na którym re-
prezentanci władz zawodów zaufania 
publicznego, jak również przedsta-
wiciele świata nauki oraz organizacji 
przedsiębiorców zgłębiali powyższą 
tematykę i wskazywali, jak istotne dla 
możliwości skorzystania ze swoich 
uprawnień jest podejmowanie kore-
spondencji. Powyższe spotkanie było 
na żywo udostępniane za pośrednic-

twem portali społecznościowych Kra-
jowej Rady Komorniczej.

W  ramach powyższej inicjaty-
wy odbywał się również szereg po-
mniejszych spotkań, w tym z mło-
dzieżą I Liceum Ogólnokształcącego 
w Szczecinie w klasach o profilach 
humanistycznych i prawnych, zaś 
informacja o Dniu Otwartym Ko-
morników Sądowych dotarła również 
między innymi do organizacji przed-
siębiorców, stowarzyszeń seniorów 
czy ośrodków pomocy rodzinie.

Patronat honorowy nad niniejszym 
przedsięwzięciem objął Rzecznik 
Praw Obywatelskich dr hab. Marcin 
Wiącek. •

W sali Senatu Uniwersytetu Szcze-
cińskiego w dniu 10 grudnia 2021 r. 
miała miejsce ogólnopolska konfe-
rencja naukowa „Zawieszenie sądo-
wego postępowania egzekucyjnego. 
Podstawy i skutki”. Organizatorami 
przedsięwzięcia była Rada Izby Ko-
morniczej w Szczecinie, Ośrodek 
Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej 
Radzie Komorniczej oraz Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Szczecińskiego, zaś otwarcia konfe-
rencji dokonał JM Rektor Uniwersy-
tetu Szczecińskiego prof. dr hab. Wal-
demar Tarczyński. Wśród prelegentów 
swoje referaty przedstawili wybitni 
specjaliści z zakresu postępowania 
egzekucyjnego oraz procedury cy-
wilnej, w tym między innymi dr hab. 
prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska, 

dr hab. Monika Michalska-Marciniak 
czy dr hab. Józef Jagieła, zaś mode-
ratorzy poszczególnych paneli zadba-
li o to, by po każdym z poruszanych 
zagadnień wywiązała się rzeczowa 
dyskusja. 

Realia epidemiczne wymusiły or-
ganizację konferencji w znacznej 
mierze w formule online, co jednak 
pozwoliło dotrzeć do ponad tysiąca 
użytkowników zainteresowanych po-
ruszanymi zagadnieniami. 

Swoją obecnością powyższe przed-
sięwzięcie uświetnili również dziekan 
Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Szczecińskiego dr hab. prof. 
US Ewelina Cała-Wacinkiewicz, dzie-
kan Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Szczecinie mec. Piotr Dobrołowicz 
oraz dziekan Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Szczecinie dr Przemy-
sław Mijal.

Podsumowaniem szczecińskiej 
konferencji będzie wydawnictwo 
w formie monografii zawierające pre-
lekcje zaproszonych gości oraz wnio-
ski pokonferencyjne.

W ocenie organizatorów, inicjowa-
nie podobnych przedsięwzięć, poza 
oczywistymi walorami merytorycz-
nymi, z całą pewnością umacniać 
będzie wizerunek Uniwersytetu 
Szczecińskiego jako prężnego ośrod-
ka akademickiego umożliwiającego 
twórczą wymianę poglądów między 
wybitnymi przedstawicielami nauki 
a prawnikami praktykami. •

Tomasz Szybalski
rzecznik prasowy 
Rady Izby Komorniczej w Szczecinie
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Długo wyczekiwana VI Konferencja 
Naukowa Pomorskiej Izby Adwokac-
kiej w Gdańsku pt. „Prawo Rodzinne” 
odbyła się 18 listopada 2021 r. w Gdyni.

Tematem tegorocznej odsłony było 
zagadnienie związane z  prawem 
rodzinnym i opiekuńczym, w tym 
w szczególności aspekty prawne sze-
roko pojętych więzi rodzinnych, re-
lacji pomiędzy rodzicami a dziećmi, 
kwestii majątkowych, jak również 
przemocy w rodzinie.

Uczestników Konferencji przy-
witali Pan dr Tomasz Białas Rek-
tor Wyższej Szkoły Administracji  
i Biznesu oraz Dziekan Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Gdańsku adw. 
Bartosz Golejewski. Swoją obecnością 
zaszczycił również Prezes Naczelnej 
Rady Adwokackiej adw. Przemysław 
Rosati oraz pani Mecenas Agnieszka 
Kapała-Sokalska - Członkini Zarządu 
Województwa Pomorskiego, która wy-
głosiła wykład o zadaniach samorzą-
du województwa w obszarze polityki 
rodzinnej. W ramach Konferencji zor-
ganizowano konkurs na wystąpienie 
z referatem w Panelu dla aplikantów, 
studentów i doktorantów. Każda izba 
adwokacka mogła zgłosić tylko jed-
nego aplikanta adwokackiego jako 
reprezentanta izby. 

Jest mi bardzo miło, że Szcze-
cińska Izba Adwokacka obdarzyła 
mnie zaufaniem. Jako oddelegowa-
na przez izbę aplikantka wysłałam 
zgodnie z regulaminem Konkursu 
abstrakt wystąpienia o  tematyce 
związanej z Konferencją i zostałam 
zaproszona do wygłoszenia refera-
tu. Tematem mojego wystąpienia 
była problematyka transgraniczne-
go odrzucenia spadku w  imieniu 

małoletniego. Odrzucenie spadku 
przez osobę małoletnią mieszkającą 
poza granicami Polski jest niezwy-
kle złożonym problemem o znacz-
nej doniosłości dla praktyki. Kwestia 
zastosowania odpowiedniego źródła 
prawa, ustalenia jurysdykcji i pra-
wa właściwego, rozdzielenia statutu 
spadkowego od statutu stosunków 
między rodzicami a dziećmi, proce-
dury odrzucenia spadku oraz zezwo-
lenia sądu opiekuńczego na dokona-
nie czynności przekraczającej zarząd 
majątkiem małoletniego budzi wiele 
wątpliwości. Mając na względzie co-
raz większą liczbę tego rodzaju spraw, 
przedmiotem mojego wystąpienia 
była próba zmierzenia się z licznymi 
wątpliwościami, które powstają wo-
kół skutecznego odrzucenia spadku 
w imieniu małoletniego mającego 
swoje zwykłe miejsce pobytu w in-
nym państwie Unii Europejskiej (za 
przykład podczas wystąpienia zo-
stała wskazana Republika Federalna 
Niemiec) w sytuacji, gdy statut dzie-
dziczenia regulowany jest na gruncie 
polskiego porządku prawnego.   
Analizie poddana została zarówno 
kwestia uzyskania zezwolenia sądu 
opiekuńczego na dokonanie czynno-
ści przekraczającej zakres zwykłego 
zarządu majątkiem dziecka, tj. ma-
teria statutu stosunków między ro-
dzicami a dziećmi, a także procedura 
odrzucenia spadku, tj. materia statutu 
spadkowego. 

Wystąpienie podzieliłam na trzy 
części. W pierwszej części uwagę 
zwróciłam na problematykę jurys-
dykcji. O ile odrzucenie spadku do-
tyczy stricte materii dziedziczenia, 
o  tyle uzyskanie zezwolenia sądu 

opiekuńczego na dokonanie czynno-
ści przekraczającej zakres zwykłego 
zarządu majątkiem dziecka należy 
do spraw z zakresu stosunków mię-
dzy rodzicami a dziećmi. W konse-
kwencji, uzyskanie zezwolenia na 
dokonanie czynności przekraczającej 
zakres zwykłego zarządu majątkiem 
dziecka wpisuje się nie w ramy pra-
wa spadkowego, lecz w ramy prawa 
rodzinnego.

Dzięki szczegółowej analizie rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 
z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczą-
cego jurysdykcji oraz uznawania i wy-
konywania orzeczeń w sprawach mał-
żeńskich oraz w sprawach rodzinnych 
dotyczących odpowiedzialności rodzi-
cielskiej, rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 650/2012 
z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurys-
dykcji, prawa właściwego, uznawania 
i wykonywania orzeczeń, przyjmo-
wania i wykonywania dokumentów 
urzędowych dotyczących dziedzi-
czenia oraz w sprawie ustanowienia 
europejskiego poświadczenia spad-
kowego, a także konwencji haskiej 
z dnia 19 października 1996 r. o ju-
rysdykcji, prawie właściwym, uzna-

waniu, wykonywaniu i współpracy 
w zakresie odpowiedzialności rodzi-
cielskiej oraz środków ochrony dzie-
ci, zwróciłam podczas wystąpienia 
uwagę na praktyczne aspekty ustala-
nia jurysdykcji, w sytuacji gdy osoba 
małoletnia ma swoje zwykłe miejsce 
pobytu w Niemczech, a postępowanie 
spadkowe toczy się przed polskim są-
dem spadku.

W drugiej części wystąpienia poru-
szyłam problematykę ustalenia pra-
wa właściwego regulującego kwestię 
uzyskania zezwolenia sądu opiekuń-
czego na dokonanie czynności prze-
kraczającej zakres zwykłego zarządu 
majątkiem dziecka w sprawie trans-
granicznej. Niemiecki ustawodawca 
zasadniczo takiego zezwolenia nie 
wymaga, zaś polski ustawodawca od-
syła do art. 101 § 3 Kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego. Czy uzyskanie 
zezwolenia w takiej konstelacji jest 
konieczne – audytorium było bardzo 
ciekawe odpowiedzi na to pytanie. 

W  trzeciej części wystąpienia 
zwróciłam uwagę na problematykę 
transgranicznego odrzucenia spadku 
w imieniu małoletniego. Wyjaśniłam 
praktyczne aspekty tej transgranicz-
nej czynności, z uwzględnieniem 
miejsca i  formy złożenia oświad-
czenia o odrzuceniu spadku, w tym 
omówiłam najczęstsze pytania po-
jawiające się w tego typu sprawach. 
Wystąpienie wzbogaciłam o najnow-
sze orzecznictwo Trybunału Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej.

Wysoki poziom merytoryczny wy-
stąpień oraz ważna i ciekawa tema-
tyka zaowocowały znakomitą fre-
kwencją. W konferencji łącznie wzięło 
udział ponad 300 uczestników (w try-
bie stacjonarnym, jak i zdalnym). Or-
ganizatorzy Konferencji zapowiedzieli 
już kolejną edycję, której tematem bę-
dzie prawo nowych technologii. •

Małgorzata Masłyk
aplikantka adwokacka

Atmosferę Świąt Bożego Narodze-
nia można było niewątpliwie poczuć 
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych. 
Dnia 5 grudnia 2021 r. w Teatrze La-
lek „Pleciuga” w Szczecinie odbyło 
się spotkanie z „Niebieskim Mikoła-
jem”. Uczestnicy wydarzenia obejrzeli 
przedstawienie zatytułowane „Choinka 
z bajkami” w reżyserii Leny Alberskiej. 
Świąteczny spektakl został zwieńczony 
wizytą Mikołaja, który rozdał prezenty 
uczestniczącym w wydarzeniu dzie-
ciom. Spotkanie to cieszyło się dużym zainteresowaniem – wzięło w nim 
udział około 150 osób, w tym niemal 100 dzieci. Zarówno spektakl, jak i wizy-
ta Świętego Mikołaja spotkały się z ogromnym entuzjazmem, nie tylko u naj-
młodszych uczestników. Niebieski Mikołaj organizowany przez szczeciński 
OIRP stał się już tradycją. Spotkanie to odbywa się rokrocznie od 2017 roku. 
Niestety w zeszłym roku, z powodu obostrzeń sanitarnych, wydarzenie to nie 
zostało zorganizowane; tym bardziej cieszymy się, że w tym roku udało się 
spotkać. 

„Niebieski Mikołaj” nie jest jednak jedynym wydarzeniem związanym 
ze Świętami Bożego Narodzenia w OIRP w Szczecinie. Izba zorganizowała 
również, jak co roku, Świąteczną Paczkę – zbiórkę na pomoc potrzebującym. 
W tym roku zebrane środki zostaną przekazane na rzecz Zgromadzenia Za-
konnego Sióstr Misjonarek Miłości, które prowadzą noclegownie i aktywnie 
pomagają osobom bezdomnym w Szczecinie, a także na rzecz Schroniska Dla 
Bezdomnych Zwierząt w Choszcznie. 

Odchodząc od tematyki świątecznej, ale pozostając wciąż przy grudnio-
wych wydarzeniach nie sposób nie wspomnieć o niezwykle ważnym dla 
OIRP w Szczecnie wydarzeniu jakim było ślubowanie aplikantów radcow-
skich. Uroczystość ta odbyła się 9 grudnia w hotelu Vulcan w Szczecinie. Tego 
dnia ślubowało 43 aplikantów, którzy w styczniu 2022 r. rozpoczną aplika-
cję w Szczecińskiej Izbie Radców Prawnych. Względy sanitarne pozwoliły na 
uczestnictwo wyłącznie ślubujących, ich osób towarzyszących i przedstawi-
cieli OIRP. Pomimo braku możliwości zaproszenia gości z zewnątrz uroczy-
stość była godna zapamiętania. Świeżo upieczonym aplikantom gratulujemy 
i witamy serdecznie w naszym gronie. •

wydarzenia - adwokaci wydarzenia - radcowie

VI Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby  
Adwokackiej w Gdańsku pt. „Prawo Rodzinne”

Olga Folta
aplikantka radcowska
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odległości zajęcia te były maksymal-
nie podobne do tych, które prowadzo-
ne są stacjonarnie. 

Podczas aplikacji, poza zajęciami, 
niezwykle istotny jest również patro-
nat. Jak w  pani ocenie powinna wy-
glądać modelowa relacja pomiędzy 
patronem a aplikantem?

W mojej ocenie najlepsza forma pa-
tronatu to taka, w której patron jest 
jednocześnie pracodawcą aplikanta. 
Nie jest to jednak warunek. Wśród 
naszych aplikantów są również oso-
by pracujące w urzędach, w sądzie, 
w kancelariach adwokackich, a tak-
że w innych jednostkach, organach 
czy instytucjach. Wyeliminowanie 
takich osób z aplikacji byłoby po pro-
stu szkodliwe dla przeszłych pokoleń 
radców. Możliwość łączenia pracy 
w miejscu niebędącym kancelarią 
z patronatem u osoby niebędącej 
pracodawcą też czasem zdaje egza-
min. To jest wybór tych osób. Zdany, 
po zakończeniu aplikacji, państwowy 
egzamin zawodowy świadczy o na-
byciu przez nich w trakcie aplikacji 
zarówno odpowiedniej wiedzy, jak 
i umiejętności. 

W patronacie niezwykle ważne jest 
również to, by zarówno patron, jak 
i aplikant byli mocno zaangażowani 
we współpracę. Współpraca aplikanta 
z patronem przynosi korzyści dla obu 
stron.

A jak ocenia  pani kwestię specjali-
zacji zawodowej? Kiedy powinna się 
ona rozpocząć? Czy już na aplikacji 
czy dopiero po zdaniu egzaminu za-
wodowego?

To też jest uzależnione od tego, gdzie 
aplikant pracuje i  gdzie planuje 
w przyszłości pracować. Dobrze by-
łoby, gdyby już na etapie aplikacji 
istniała tematyka, którą szczególnie 
interesuje się aplikant, i nad którą 
w trakcie aplikacji będzie w sposób 

szczególny pracował. Uważam jednak, 
iż zaangażowanie się i dbanie o roz-
wój wiedzy tylko z jednej gałęzi pra-
wa może być ze szkodą dla aplikanta. 
W takich przypadkach często pro-
blem powstaje, gdy aplikant zamierza 
zmienić pracę. Są wprawdzie niektóre 
gałęzie prawa jak np. prawo zamó-
wień publicznych, których bardzo do-

bra znajomość pozwala w przyszłości 
bez dodatkowych przygotowań podjąć 
pracę u innego pracodawcy. Niemniej 
uważam, że nawet wówczas, gdy apli-
kant pracuje w kancelarii wysoce wy-
specjalizowanej tylko w jednej dzie-
dzinie np. w prawie morskim, warto 
jest zdobyć wiedzę również z innych 
gałęzi prawa. Sądzę, że absolwenci 
naszej aplikacji mają szeroką wiedzę 
z różnych dziedzin prawa. 

Czemu aplikant powinien się w trak-
cie aplikacji najbardziej poświęcić? 
Nauce czy może powinien postawić 
na maksimum nauki poprzez prak-
tykę i poświęcić się głównie pracy?

To wszystko zależy od osoby, od jej 
stanu wiedzy z jakim przychodzi na 
aplikację, jak również od miejsca, 
w którym pracuje. Są osoby, które 
pracują np. naukowo i mają wiedzę 
głównie teoretyczną, z drugiej strony 
są też osoby, które pracują w kancela-
riach i zajmują się w dużej części tyl-
ko technicznymi czynnościami. Do-
brze by było, gdyby aplikantom udało 
się łączyć wiedzę teoretyczną z umie-

jętnościami praktycznymi. Aplikant 
powinien być rzemieślnikiem, ale 
jednocześnie mieć też wiedzę teore-
tyczną. W przypadku wątpliwości po-
wstałych na tle tego jak interpretować 
określone regulacje prawne aplikanci 
są w tej korzystnej sytuacji, że część 
wątpliwości mogą rozwiać porusza-
jąc określoną materię na zajęciach 

teoretycznych, gdy omawiane są kon-
kretne zagadnienia. Istnieje wówczas 
możliwość analizy kazusu nie tylko 
przez osobę zainteresowaną, ale także 
przez innych aplikantów. Cieszy mnie 
niezmiernie, gdy aplikant łączy pracę 
i naukę z pracą na rzecz samorządu. 
Mamy takich aplikantów, którzy są 
niezwykle zaangażowani w życie izby. 
Aplikanci, angażując się w pracę na 
rzecz samorządu, rozwijają się. Apli-
kacja to nie jest tylko nauka, praca, 
to jest również możliwość zawierania 
przyjaźni, zacieśniania więzów kole-
żeńskich. Relacje budowane w trakcie 
aplikacji są przez szereg lat utrzymy-
wane. Ja do tej pory utrzymuję kon-
takt ze swoimi znajomymi z aplika-
cji, pomimo iż aplikację kończyłam 
dwadzieścia parę lat temu. Między 
innymi z myślą o tych, jakże waż-
nych relacjach, organizujemy wyjaz-
dy szkoleniowo-integracyjne. Dzięki 
takim wyjazdom aplikanci mogą po-
znać się wzajemnie z zupełnie innych 
stron. 

Od czego rozpoczęła się  pani praca 
na rzecz samorządu? »
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Olga Folta: Od ponad sześciu lat 
piastuje pani funkcję kierownika 
szkolenia aplikantów w Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Szczeci-
nie. W ostatnim czasie Krajowa Rada 
Radców Prawnych podjęła uchwałę 
dotyczącą zmian w regulaminie od-
bywania aplikacji radcowskiej. Czy 
mogłaby  pani przybliżyć na czym 
polegają te zmiany i jaki jest aktualny 
kierunek rozwoju szkolenia aplikan-
tów? 

Mec. Elżbieta Dąbrowska: Kierunki 
rozwoju, które aktualnie powinni-
śmy realizować, wynikają z przyjętej 
uchwały Krajowej Rady Radców Praw-
nych zmieniającej regulamin odby-
wania aplikacji radcowskiej. Uchwała 
ta kładzie nacisk na zajęcia o charak-
terze ćwiczeń i konwersatoriów. Od 
przyszłego roku na aplikacji radcow-
skiej nie będzie wykładów. Zajęcia, 
dotychczas prowadzone w formie 
wykładów, będą bowiem prowadzone 
w formie konwersatoriów. Założenia 
są takie, aby aplikanci przed zajęcia-
mi otrzymywali informację dotyczą-
cą tematyki, która będzie poruszana. 
Same zajęcia konwersatoryjne mają 
być rozmową, a nie monologiem wy-
kładowców. Będzie to dla nas trudne, 
bowiem istnieje spore ryzyko, że od 
stycznia będziemy musieli wrócić do 
zajęć prowadzonych w formie on-line. 
Decyzja ta nie została jeszcze podjęta, 
uwarunkowana jest ilością zakażeń 
wirusem Covid-19 w województwie 

zachodniopomorskim, a także decy-
zjami sanepidu. 

Również podczas ćwiczeń będzie 
kładziony większy nacisk na prak-
tyczne wykonywanie czynności 
stricte związanych z wykonywaniem 
zawodu radcy prawnego. Będzie za-
tem więcej pisania projektów umów 
i pism procesowych, więcej analiz 
dokumentów, a także więcej dyskusji. 
W mojej opinii ten kierunek rozwoju 
szkolenia aplikantów jest dobry, po-
nieważ pozwala na praktyczną naukę 
zawodu, co dla absolwentów prawa, 
którzy na uniwersytecie zdobywają 
głownie teoretyczną wiedzę, jest ko-
rzystne. Być może zostanie omówio-
nych mniej zagadnień, ale zostaną 
one z pewnością omówione głębiej.

Ze względu na zmianę regulaminu 
zmieni się również forma kolokwiów 

– nie będzie już odrębnego kolokwium 
z prawa cywilnego i procedury cy-
wilnej. Kolokwium to odbędzie się 
łącznie – podobnie jak na egzaminie 
zawodowym. Na kolokwium będzie 
możliwość korzystania z orzecznic-
twa i komentarzy – a zatem również 
w zgodzie z zasadami panującymi na 
egzaminie zawodowym. W mojej oce-
nie zmiany wprowadzone przez Kra-
jową Radę powinny pomóc aplikan-
tom w wykonywaniu w przyszłości 
zawodu radcy prawnego, a chyba taki 
właśnie cel winien przyświecać apli-
kacji, a przynajmniej ja tak odbieram 
cel aplikacji. To nie aplikanci mają 
być pomocni nam, a my winniśmy 

być pomocni aplikantom. Naszym 
celem są udoskonalenia, które będą 
korzystne tak dla aplikantów, jak i dla 
samorządu. 

Poruszyła  pani kwestię zajęć pro-
wadzonych w formie zdalnej, które 
być może w najbliższym czasie mają 
powrócić. Jak ta forma zajęć została 
dotychczas przyjęta?

Zajęcia te spotykały się z bardzo 
różnym odbiorem. Byli wykładowcy, 
którzy woleli prowadzić w ten sposób 
zajęcia, jednak zdecydowana więk-
szość wykładowców zauważała gorszy 
kontakt z aplikantami i bardzo ogra-
niczone możliwości interakcji z nimi. 
W związku z tymi uwagami, w przy-
padku wprowadzenia kolejnych zajęć 
w formie on-line, planujemy zmienić 
również program, którego używamy 
do prowadzenia tej formy zajęć. Chce-
my, aby teraz każdy z aplikantów był 
widoczny i by była możliwość rozmo-
wy z każdą z uczestniczących w za-
jęciach osobą. Chcemy, aby pomimo 
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wywiad in gremio

Aplikacja okiem  
kierownika szkolenia

Z mec. Elżbietą Dąbrowską, kierownikiem szkolenia aplikantów 
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie rozmawia  
aplikantka radcowska Olga Folta.

Aplikanci, angażując się w pracę na rzecz  
samorządu, rozwijają się. Aplikacja to nie jest tylko 
nauka, praca, to jest również możliwość zawierania 
przyjaźni, zacieśniania więzów  
koleżeńskich. Relacje budowane w trakcie  
aplikacji są przez szereg lat utrzymywane.



» Od kiedy pamiętam zawsze by-
łam w  coś zaangażowana. Kiedy 
skończyłam aplikację, moi koledzy 
zaproponowali, abym kandydowa-
ła do komisji rewizyjnej. Zgodziłam 
się i zostałam do niej wybrana. Po 
pewnym czasie zaproponowano mi 
kandydowanie do Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego. Orzekałam w są-
dzie dwie kadencje. Następnie otrzy-
małam propozycję kandydowania 
do Rady. W pierwszej mojej kadencji 
pełniłam funkcję Przewodniczącej 
Zespołu Wizytatorów, w następnej ka-
dencji byłam Sekretarzem Rady OIRP, 
aktualnie jestem Kierownikiem Szko-

lenia Aplikantów. Pełniona aktualnie 
przeze mnie funkcja najbardziej mi 
odpowiada. Mam dzięki niej szerokie 
możliwości bezpośredniego kontaktu 
z osobami młodymi, co bardzo lubię. 
Aplikanci dają mi energię. Cieszę się, 
gdy mogę pomóc aplikantom, rozwią-
zując ich problemy. 

Program aplikacji zmieniał się przez 
lata. Jakie formy przybierało szkole-
nie aplikantów w ubiegłych latach?

Według mojej wiedzy od początku 
zajęcia funkcjonowały jako wykłady 
i ćwiczenia, inaczej jednak wyglądał 
patronat. W czasie np. mojej aplika-
cji patroni byli regularnie zmieniani. 
Aplikant był po kilka miesięcy u każ-
dego z patronów – byliśmy między 
innymi po kilka miesięcy pod opie-
ką radców prawnych zatrudnionych 
w urzędzie wojewódzkim, spółdzielni, 
urzędzie miasta. Z czasem jednak po-
mysł na patronat uległ modyfikacji. 

Aktualnie dążymy do tego, aby jeden 
patron był przez całą aplikację, chy-
ba że dochodzi do sytuacji, w której 
aplikant zmienia pracę i w związku 
z tym zmieniany jest również jego 
patron. Przez lata prowadzenia apli-
kacji zmieniały się także formy pro-
wadzenia kolokwiów. Były okresy, gdy 
odbywały się one wyłącznie w formie 
ustnej, były lata, w których kolokwia 
były zarówno w formie ustnej jak 
i pisemnej, były też kolokwia prowa-
dzone w formie testowej. To ewolu-
owało i w mojej ocenie to aktualnie 
wypracowana forma kolokwiów jest 
właściwa. Kolokwia w formie ustnej 

i pisemnej pozwalają przygotować 
aplikanta zarówno do egzaminu za-
wodowego, jak i do pracy w charakte-
rze radcy prawnego. W mojej ocenie 
przygotowanie aplikanta do pracy 
zawodowej jest znacznie trudniejsze 
niż do egzaminu zawodowego. Oso-
ba po pozytywnie zdanym egzami-
nie zawodowym może znaleźć pracę 
zarówno w spółce prawa handlowego, 
jak i w organie administracji, może 
tez świadczyć pomoc prawną indy-
widualnym klientom. Aplikacja nie 
powinna zatem przygotować każ-
dego z aplikantów do tego, aby bez 
dodatkowego przygotowania mógł 
świadczyć obsługę prawną wszyst-
kim podmiotom. Aplikacja może 
jednak dać narzędzia pozwalające na 
stosunkowo łatwe przebranżowienie 
się. Aktualnie w większości przypad-
ków jest tak, że aplikanci najszerszą 
wiedzę posiadają z dziedziny prawa, 
którą zajmuje się patron lub kancela-
ria, w której aplikant jest zatrudniony 

i to świadczy o tym, iż opieka patrona 
jest bardzo ważna. 

Jak wspomina pani swoją aplikację?

Ja miałam bardzo mały rocznik. 
Nas było piętnaścioro na aplikacji, 
w związku z tym tworzyliśmy niemal-
że rodzinę. Myślę, że to miało właśnie 
wpływ na to, że przez szereg lat spoty-
kaliśmy się prawie całą grupą, co roku 
po ślubowaniu. Aktualnie, ze względu 
na covid nieco ograniczyliśmy te spo-
tkania, ale wciąż jesteśmy w kontakcie 
telefonicznym, czy też online. 

Nasza aplikacja była jednak zu-
pełnie inna, my na zajęciach teore-
tycznych nie pisaliśmy apelacji, nas 
nie uczono pisania umów czy pism 
procesowych. Nasza aplikacja była 
zdecydowanie bardziej teoretyczna. 
Kolokwia zdawaliśmy ze znajomości 
przepisów, a nie z umiejętności pisa-
nia i korzystania z prawa w praktyce. 
Istotnie różnił się też okres praktyk 
w sądach. Podczas tych praktyk pi-
saliśmy m.in. projekty uzasadnień 
wyroków lub postanowień. Nie mie-
liśmy jednak takiej możliwości, jaką 
teraz aktualnie daje aplikacja – tj. 
czynnego uczestnictwa w rozprawach. 
My dopiero po zdaniu egzaminu rad-
cowskiego mogliśmy w nich czynnie 
uczestniczyć. Do dziś pamiętam mój 
stres przed pierwszą rozprawą, pomi-
mo że egzamin zdałam dobrze. Było 
to zaledwie kilka dni po ślubowaniu. 
Spotykam często naszych aplikantów 
w sądzie, którzy przychodzą na salę 
rozpraw i cieszy mnie ogromnie swo-
boda, z jaką funkcjonują na tej sali 
rozpraw. Jestem dumna, kiedy obser-
wuję aplikantów na sali – z ich wypo-
wiedzi, przedstawianych argumentów 
i z zachowania zgodnego z zasadami 
etyki. Miło jest być ich przeciwnikiem 
procesowym. 

Dziękuję serdecznie za rozmowę. 

Dziękuję. •
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Aktualnie dążymy do tego, aby jeden patron był 
przez całą aplikację, chyba że dochodzi do sytuacji, 
w której aplikant zmienia pracę i w związku z tym 
zmieniany jest również jego patron.



Co jednak w praktyce oznacza utra-
ta tej zdolności, jakie niesie za sobą 
konsekwencje? Wskutek orzeczenia 
ubezwłasnowolnienia całkowitego, 
osoba nim objęta, może samodzielnie 
zawierać jedynie umowy powszech-
nie zawierane w drobnych bieżących 
sprawach życia codziennego, czyli 
przykładowo robić zakupy spożyw-
cze. Dokonane przez osobę ubezwła-
snowolnioną całkowicie czynności 
prawne, które wykraczają poza za-
kres wspomnianych wyżej umów, nie 
będą ważne. Nieco lepsza jest w tym 
zakresie sytuacja osób ubezwłasno-
wolnionych częściowo, jednak nadal 
skuteczność podejmowanych przez 
nich działań zależeć będzie od wy-
znaczonego przez sąd kuratora. Brak 
autonomii w życiu codziennym, to je-
dynie wierzchołek góry lodowej, gdyż 
instytucja ubezwłasnowolnienia nie-
sie za sobą szereg innych poważnych 
i daleko idących konsekwencji. Osoba 
ubezwłasnowolniona traci m.in.: pra-
wa wyborcze (czynne i bierne) i zdol-
ność testowania, władzę rodzicielską, 
nie może zawrzeć związku małżeń-
skiego, nie może nawiązać stosun-
ku pracy, ani decydować o miejscu 
swojego zamieszkania czy pobytu. 
Ubezwłasnowolnieni stają się zależ-
ni od swoich opiekunów i kuratorów 
również w kwestii tak ważnej, jak de-
cydowanie o swoim zdrowiu, podjęciu 
leczenia czy hospitalizacji. 

Instytucja ta postrzegana jest jako 
ultima ratio, po którą sąd sięga do-
piero w sytuacji, gdy inne, mniej in-
wazyjne instytucje prawa cywilnego 
okażą się niewystarczające. Statystyki 
pokazują jednak, że liczba osób ubez-
własnowolnionych w Polsce z roku 
na rok rośnie. W 1985 r. w kraju żyło 
24 tys. ubezwłasnowolnionych osób, 
w 2012 r. liczba ta wzrosła do 76 tys., 
a w 2019 r. osiągnęła 90 tys. Rośnie 
także liczba wpływających do sądów 
wniosków, spośród których aż 2/3 

3 M. Zima – Parjaszewska, Artykuł 12 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami a ubezwłasnowolnienie w Polsce, [w:] Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną 
lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, red. D. Pudzianowska, Warszawa 2014 

jest uwzględnianych. Trudno w ta-
kiej sytuacji dać wiarę, że w prakty-
ce faktycznie ubezwłasnowolnienie 
orzekane jest jedynie w ostateczności, 
kiedy to nie ma już innego wyjścia. 
Być może rację miał Rzecznik Praw 
Obywatelskich, który stanowczo głosił, 
że ta instytucja prawa cywilnego jest 
w Polsce nadużywana.

Orzekanie ubezwłasnowolnienia 
godzi w prawa i wolności człowieka 
gwarantowane przez Konstytucję RP 
oraz regulacje międzynarodowe. O ile 
osobie ubezwłasnowolnionej częścio-
wo prawo pozwala mieć pośredni 
wpływ na podejmowanie decyzji do-
tyczących jej życie, o tyle osoba ubez-
własnowolniona całkowicie zostaje tej 
decyzyjności pozbawiona. 

W pierwszej kolejności należy wska-
zać, że ubezwłasnowolnienie stanowi 
naruszenie godności człowieka, któ-
ra zgodnie z art. 30 K., jest wartością 
przyrodzoną i niezbywalną, a co więcej 
stanowi źródło wolności i praw czło-
wieka i obywatela. Jest także nienaru-
szalna, a na władzę publiczną wprost 
nałożono obowiązek jej poszanowania 
i ochrony. Całkowite pozbawienie oso-
by pełnoletniej możliwości decydowa-
nia o swoim życiu sprawia – jak wska-
zuje RPO Adam Bodnar – że „dorosłe 
osoby ubezwłasnowolnione są przez 
polskie prawo traktowane bardziej 
przedmiotowo niż małoletnie dzieci 
poniżej 13. roku życia”. 

Ubezwłasnowolnienie pociąga za 
sobą naruszenie prawa do wolności 
(art. 31 ust. 1 K.), prawa do wolności 
osobistej (art. 41 ust. 1 K.) oraz prawa 
do prywatności w aspekcie prawa do 
niezależności w podejmowaniu de-
cyzji i decydowania o swoim życiu 
osobistym (art. 47 K.), a ingerencja 
w te prawa nie spełnia wymogu pro-

porcjonalności ograniczeń w korzy-
staniu z konstytucyjnych wolności 
i praw określonego w art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP.3 Zgodnie ze wspo-
mnianą zasadą proporcjonalności, 
aby ograniczenie wolności i praw było 
możliwe, musi być ono niezbędne dla 
bezpieczeństwa państwa, porządku 
publicznego, bądź dla ochrony środo-
wiska, zdrowia i moralności publicz-
nej, albo wolności i praw innych osób. 
Co jednak najważniejsze – ogranicze-
nie w żadnym wypadku, nawet jeśli 
udowodniono by jego konieczność 
i proporcjonalność, nie może naru-
szać istoty wolności i praw. W przy-
padku ubezwłasnowolnienia rdzeń 
tych wolności naruszany jest każdora-
zowo, gdy osoba ubezwłasnowolniona 
jest odsuwana od podejmowania de-
cyzji dotyczących jej życia.

Przyglądając się instytucji ubez-
własnowolnienia z punktu widzenia 
prawa międzynarodowego należy 
poświęcić uwagę dwóm regulacjom. 
Pierwszą z nich jest Europejska Kon-
wencja Praw Człowieka, której art. 5 » 

Bo są przecież na tym świecie lu-
dzie, którzy przez wrodzoną chorobę, 
nabytą słabość, czy różne przykre 
doświadczenia, są traktowani jakoś 
inaczej. Nie chodzi nawet o stygma-
tyzację społeczną, ale o sposób w jaki 
odnosi się do nich prawo. Ludziom 
tym czegoś brakuje, bo prawo ich 
w to nigdy nie wyposaży albo w pew-
nym momencie ich życia odbierze. 
Potocznie mówiąc wrzuci do jednego 
worka i oddzieli od reszty społeczeń-
stwa. I teraz zastanówmy się, czego 
jest to wyraz. Czy będzie to od dziec-
ka wpajana nam tolerancja, szacunek, 
a może równość? 

W polskim systemie funkcjonu-
je instytucja, która pozbawia ludzi 
o określonych cechach ich podmio-
towości i autonomii. Sprawia, że 
nie mogą oni uczestniczyć w  ob-
rocie prawnym, a także korzystać 
z podstawowych praw i wolności, 
które powinny przysługiwać każde-
mu człowiekowi w taki sam sposób 
i bezwarunkowo. Ową instytucją jest 
ubezwłasnowolnienie, które zosta-
ło uregulowane w art. 13 [ubezwła-
snowolnienie całkowite] oraz art. 16 

1 M. Gutowski [w:] Kodeks cywilny..., t. 1, red. M. Gutowski, komentarz do art. 11, nb 4, s. 81
2 M. Pilich [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, cz. 1 (art. 1–55(4)), red. J. Gudowski, Warszawa 2021, art. 11.

[ubezwłasnowolnienie częściowe] 
Kodeksu cywilnego. Polega ono 
na ingerencji w sferę zdolności do 
czynności prawnych osoby fizycznej 
i wiąże się z koniecznością pomocy 
w prowadzeniu jej spraw. Ratio legis 
tej instytucji jest ochrona interesów 
jednostki, która z powodu choroby 
psychicznej, niedorozwoju umysło-
wego, albo innych zaburzeń psy-
chicznych, w szczególności pijaństwa 
i narkomanii, nie jest w stanie kiero-
wać swoim postępowaniem. Prze-
słanki ubezwłasnowolnienia muszą 
być spełnione łącznie - przyczyny 
natury medycznej muszą iść w pa-
rze z niemożnością kierowania swo-
im postępowaniem, która dodatko-
wo musi być bezpośrednio związana 
z tymi pierwszymi. Trzecią z przesła-
nek, choć niewyrażoną bezpośrednio 
w przepisach, jest celowość ubezwła-
snowolnienia. Słuszność ostatniej 
przesłanki jest krytykowana przez 
niektórych przedstawicieli doktryny. 
Nie sposób się jednak nie zgodzić 
z jej zwolennikami, którzy twierdzą, 
że podstawowym i najważniejszym 
celem ingerencji w  zdolność do 

czynności prawnych jest dobro oso-
by fizycznej, której dotyczy wniosek 
o ubezwłasnowolnienie. Ubezwła-
snowolnienie częściowe, tak jak każ-
da ingerencja powołanego do tego 
organu państwowego w życie obywa-
tela, musi być celowe, takim zaś jest 
ono tylko wówczas, gdy daje rękojmię 
osiągnięcia celu, dla którego w ogóle 
została ustanowiona instytucja ubez-
własnowolnienia częściowego. Celem 
ubezwłasnowolnienia częściowego 
jest niesienie pomocy osobie chorej 
psychicznie w załatwianiu jej spraw 
osobistych i majątkowych w zakresie 
prawem przewidzianym. (Orzeczenie 
SN z 16.08.1962 r., 1 CR 320/62)

Osoba ubezwłasnowolniona zostaje 
całkowicie pozbawiona zdolności do 
czynności prawnych lub zostaje ona 
w tej zdolności ograniczona. Traci peł-
ną zdolność do czynności prawnych, 
która jest trwałym, niezbywalnym 
atrybutem podmiotowości prawnej 
pełnoletniej osoby fizycznej.1 Usta-
wodawca sam nie definiuje pojęcia 
pełnej zdolności do czynności praw-
nych, czynią to natomiast przedsta-
wiciele doktryny, którzy określają ją 
jako zdolność do nabywania praw 
i zaciągania zobowiązań lub szerzej 

– zdolność do składania oświadczeń 
woli we własnym imieniu i ze skutka-
mi prawnymi dla siebie. Raz nabytą 
pełną zdolność do czynności praw-
nych osoba pełnoletnia może utracić 
jedynie wskutek ubezwłasnowolnie-
nia, ewentualnie w toku postępowa-
nia o ubezwłasnowolnienie, jeżeli sąd 
ustanowi dla niej doradcę tymczaso-
wego na podstawie art. 548 k.p.c.2 
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Prawo wobec tych, 
których praw pozbawiono

Od dziecka uczono nas, że każdy jest inny i mamy to tolerować. 
Uczono nas także, że drugiemu człowiekowi trzeba zawsze okazywać 
szacunek i szanować jego prawa. Uczono nas jednak przede wszyst-
kim, że wszyscy jesteśmy równi… 
Czy aby na pewno? 

Osoba ubezwłasnowolniona zostaje całkowicie 
pozbawiona zdolności do czynności prawnych lub 
zostaje ona w tej zdolności ograniczona. Traci pełną 
zdolność do czynności prawnych, która jest trwałym, 
niezbywalnym atrybutem podmiotowości prawnej 
pełnoletniej osoby fizycznej.
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studentka WPiA Uniwersytetu  
im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu

Maria Momot
studentka WPiA Uniwersytetu  
im. Adama Mickiewicza  
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Nieco dalej poszedł holenderski 
ustawodawca, który w kodeksie cy-
wilnym przewidział instytucję men-
toringu. Mentor wybrany przez sąd 
i osobę niepełnosprawną, występuje 
w jej imieniu i dokonuje czynności 
prawnych związanych m.in. z opieką 
czy leczeniem. Jednak przy dokony-
waniu niektórych czynności, osoba 
objęta mentoringiem może działać 
samodzielnie, a rola mentora ogra-
niczana jest wtenczas do pełnienia 
funkcji doradczych. Ponadto pod-
opieczny wyposażony został w prawo 
do sprzeciwienia się działaniu opie-
kuna w sferze majątkowej. 

Rozwiązania przyjęte w innych 
krajach są zatem dowodem na to, 
że instytucja ubezwłasnowolnienia 
może zostać skutecznie wyelimino-
wana z systemu prawnego i zastą-
piona mniej radykalnymi rozwią-
zaniami. Reformy w tej dziedzinie 
mogą także doprowadzić do złago-
dzenia skutków orzeczenia ubezwła-
snowolnienia, dzięki czemu osobie 
niepełnosprawnej zostawia się choć 
trochę autonomii i wolności. 

Dlaczego zatem polski ustawo-
dawca nie podjął się nowelizacji ma-
terialnego prawa cywilnego w części 
dotyczącej ubezwłasnowolnienia? 
Przecież Trybunał Konstytucyjny ja-
sno wskazał na niekonstytucyjność 
owych przepisów, a Komisja Praw 
Człowieka ONZ na ich sprzeczność 
z Konwencją ONZ o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych. Oba organy jed-
noznacznie podkreślają konieczność 
podjęcia w tej materii reformy, któ-
rej celem będzie dostosowanie pol-
skiego prawa do międzynarodowych 
standardów. 

Należałoby przede wszystkim 
wdrożyć rozwiązania oparte na sys-
temie wsparcia w samodzielnym 
korzystaniu ze zdolności do czynno-
ści prawnych, a nie jej ograniczania 

lub pozbawiania, jak ma to miejsce 
obecnie. 

Kodeks cywilny powinien także 
stworzyć możliwość orzeczenia ubez-
własnowolnienia co do konkretnych, 
wskazanych w postanowieniu czyn-
ności bądź ze względu na ich rodzaj, 

tak aby skutki orzeczenia przesta-
ły dotyczyć całokształtu życiowej 
działalności człowieka. Przecież tak 
szeroki zakres oddziaływania praw-
nego, z jakim dzisiaj spotyka się oso-
ba ubezwłasnowolniona, generuje 
liczne problemy w zakresie kolizji 
z  rzeczywistymi potrzebami oraz 
możliwościami tej osoby. Każda cho-
roba czy stan psychiczny wymaga 
przecież indywidualnego podejścia 
i  leczenia, zatem dlatego na grun-
cie prawa tak bardzo generalizuje 
się tych wszystkich ludzi i finalnie 
każdego „dla jego dobra” poddaje tej 
samej procedurze? 

Przed polskim ustawodawcą za-
tem ogromne wyzwanie - musi on 
podjąć decyzję, czy całkowicie wy-
eliminować ubezwłasnowolnienie 
z systemu prawnego i zastąpić je 
nową formą pieczy nad osobami 
potrzebującymi pomocy do prowa-
dzenia swoich spraw, czy może je-
dynie mocno zreformować obecne 
regulacje. Wdrożenie w życie każde-

go z tych pomysłów zajęłoby z pew-
nością wiele lat, a owe rozwiązania 
mogłoby – przez okres przejściowy 
lub docelowo – funkcjonować obok 
rozwiązań dotychczasowych. 

Rozwiązań do jakich mogłaby 
się uciec Polska jest przecież wiele, 

a każde będzie lepsze od tego, jakie 
mamy aktualnie... Każde zapewni 
przecież choć odrobinę tolerancji, 
szacunku i równości, na które czło-
wiek w świetle prawa zasługuje. •
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» gwarantuje każdemu człowiekowi 
prawo do wolności i bezpieczeństwa 
osobistego, natomiast art. 8 prawo 
do poszanowania życia prywatnego 
i rodzinnego. Wprawdzie Europejski 
Trybunał Praw Człowieka orzekając 
w przedmiocie skarg dotyczących 
ubezwłasnowolnienia nie mówi 
wprost, że stanowi ono naruszenie 
EKPC, jednak wielokrotnie podkre-
ślał, że jest to środek, który powinien 
być stosowany tylko w wyjątkowych 
przypadkach.

W  2012 r. Polska ratyfikowała 
Konwencję Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o Prawach Osób Nie-
pełnosprawnych. Celem tej regulacji 
było dokonanie zmian w postrze-
ganiu osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i psychiczną. KPON 
mówi o prawie do poszanowania 
godności osobistej i autonomii osób 
niepełnosprawnych, zakazie ich dys-
kryminacji, a także o prawie do peł-
nego uczestnictwa w życiu społecz-
nym na wszystkich jego szczeblach, 
również poprzez branie czynnego 
udziału w wyborach czy pełnienie 
funkcji publicznej. Najistotniejszym 
jednak jest art. 12 KPON, który mówi, 
że wszyscy są równi wobec prawa. 
Zgodnie z tym przepisem osoby nie-
pełnosprawne mają taką samą jak 
inni obywatele zdolność do czynno-
ści prawnych we wszystkich aspek-
tach życia. Ubezwłasnowolnienie, 
zwłaszcza całkowite jest niezgodne 
z art. 12, a Polska jako strona kon-
wencji została wezwana do wdroże-
nia modelu wsparcia opartego na 
prawach człowieka.

Zatem podsumowując wszystko to, 
co zostało wyżej przywołane, należy 
uznać, że instytucja ubezwłasnowol-
nienia ukształtowana w sposób, w ja-
kim istnieje ona w polskim Kodeksie 
cywilnym, godzi nie tylko w prawa 
gwarantowane przez Konstytucję, ale 

także akty prawa międzynarodowego. 
Sam Trybunał Konstytucyjny w uza-
sadnieniu wyroku z dnia 7 marca 
2007 r. o sygn. K 28/05 nie tylko za-
uważył konieczność reformy prawa 
polskiego w tym zakresie, ale także 
niejako wskazał kierunek, w jakim 
owa reforma miałaby nastąpić. Tym 
samym uwydatnił on rozwiązania 
z powodzeniem wprowadzane w in-
nych państwach, gdzie „odchodzi się 
[…] od sztywnego ograniczania praw 
i wolności osób chorych psychicznie, 
upośledzonych lub uzależnionych 
na rzecz regulacji bardziej elastycz-
nych, dopasowywanych do konkret-
nych sytuacji przez sąd orzekający 
w danej sprawie”. 

Aby zrozumieć jednak co TK miał 
na myśli formułując tezę o „bardziej 
elastycznych regulacjach”, należy 
przyjrzeć się po krótce uregulowa-
niom prawnym krajów Zachodu. 

Przede wszystkim należy wskazać, 
że istnieją kraje, w których to refor-
my doprowadziły do całkowitego 
wyeliminowania instytucji ubezwła-
snowolnienia oraz do zastąpienia jej 
bardziej elastycznymi formami opie-
ki, a jako przykład można wskazać 
tu Niemcy, Austrię, Lichtenstein czy 
Szwajcarię. 

Warto zatem przestudiować roz-
wiązania przyjęte w  chociaż jed-
nym z tych krajów. Weźmy pod lupę 
Niemcy, gdzie instytucja ubezwła-
snowolnienia (niem. Entmündigung) 
przestała istnieć już w 1992 r. Wte-
dy to została ona zastąpiona przez 
Betreuung, którego podstawowym 
celem jest wyznaczenie przedsta-
wiciela prawnego do prowadzenia 
spraw osoby dorosłej, przy jedno-
czesnym zachowaniu zdolności do 
czynności prawnych przez osobę 
niepełnosprawną. 

Co więcej  w  ustawodawstwie 
państw, które zdecydowały się na 

usunięcie z  systemu prawnego 
ubezwłasnowolnienia, zauważyć 
można pewną tendencję. Polega ona 
na dążeniu do wdrażania w system 
prawny rozwiązań uwzględniają-
cych wolę podopiecznego w coraz to 
szerszym zakresie. Tak oto w Niem-
czech i Austrii wprowadzono insty-
tucję pełnomocnictwa na przyszłość 
(Vorsorgevollmacht). Jej celem jest 
umożliwienie osobom dorosłym wy-
boru osoby opiekuna, który zostanie 
powołany dla nich, w razie utraty 
zdolności do samodzielnego dzia-
łania. W Szwecji z kolei wspiera się 
osoby potrzebujące pomocy poprzez 
instytucję tzw. kustodii. Wyznacza-
ny przez sąd kustodian zapewnia-
nia bowiem ochronę praw, pomaga 
w zarządzie majątkiem bądź realizu-
je inne potrzeby swojego podopiecz-
nego. 

W kilku innych państwach rów-
nież dokonano na tej płaszczyźnie 
reform, ale nie poszły one aż tak 
daleko, ażeby instytucję ubezwła-
snowolnienia wymazać. I choć dalej 
w krajach tych dochodzi do jej orze-
kania, to jednak gruntowna zmiana 
przepisów, sprawiła ubezwłasnowol-
nienie mniej dotkliwym. Wprowa-
dzono bowiem ciekawe instytucje, 
które pozwalają przyznać zaintereso-
wanym jednostkom w jakimś stop-
niu autonomię i uszanować ich wolę. 

We Francji przy ustanowieniu 
opieki (fr. la tutelle) i kurateli (fr. la 
curatelle) przyznano sądom moż-
liwość indywidualnego oznaczenia 
katalogu czynności, które osoba im 
poddana może dokonywać samo-
dzielnie bez zgody przedstawiciela 
ustawowego. Sądy zatem w różnym 
stopniu ograniczają zdolność do 
czynności prawnych, a decyzję swoją 
uzależniają od stanu zdrowia osoby, 
której orzeczenie dotyczy. 
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Instytucja ubezwłasnowolnienia może zostać  
skutecznie wyeliminowana z systemu prawnego 
i zastąpiona mniej radykalnymi rozwiązaniami.  
Reformy w tej dziedzinie mogą także doprowadzić 
do złagodzenia skutków orzeczenia ubezwłasnowol-
nienia, dzięki czemu osobie niepełnosprawnej  
zostawia się choć trochę autonomii i wolności. 
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naże i własna osoba. Im podporząd-
kowujemy wszystko. Czy to jest prawi-
dłowe funkcjonowanie uczuciowości 
wyższej? Rozwój techniki, komunika-
cji, TV, smartfony, telefony komórkowe, 
Whats Appy, spowodowały to, że nie 
rozmawiamy z drugim człowiekiem. 
Nie widzimy go, nie słuchamy, nie 
wczuwamy się w jego problemy, bo to 
nas zwyczajnie nie interesuje. Staliśmy 
się obojętni na ból i cierpienie innych, 
lekceważymy zalecenia dr G., bo wiru-
sa nie ma. Bo my tak uważamy.

Uczono nas, że medycyna jest pew-
nym powołaniem, posłannictwem, 
służbą. Aktualnie na naczelnym miej-
scu są pieniądze, dziwaczne RODO, 
nieludzka Ustawa i procedury. Ludzie 
w większości parafrazując Z. Freuda 

i wrocławskiego działacza F. - to śmieci. 
Niestety, tak się zachowujemy. Warczy-
my na siebie, bywamy agresywni, nie 
tylko słownie, ale i czynnie, nie liczymy 
się z nikim i z niczym. Gdzie są nasze 
zasady, w których zostaliśmy wycho-
wani i w które wierzyliśmy? „Róbta co 
chceta!” - mówi p. O. Na razie, proszę 
Pana, społeczeństwo fatalnie na tym 
wychodzi, a okradanie puszek, z któ-
rych jest Pan tak dumny, świadczy źle 
o uczuciowości wyższej. Młode pokole-
nie jest zagubione, izolowane, rozma-
wia tylko z komórką albo z Internetem, 
jest traumatyzowane np. Covidem-19. 
Między innymi z tego powodu młodzi 
ludzie dokonują prób samobójczych, 
samookaleczeń, przyjmują środki odu-
rzające, alkoholizują się, reagują zespo-
łami depresyjnymi, chcą odejść z tego 
świata. Mając żadną opiekę psychia-

tryczną i niewiele wiedzących o wła-
snych dzieciach roszczeniowych rodzi-
ców nie tworzymy dzieciom i wnukom 
świetlanej przyszłości. Odebraliśmy im 
wszystko, a nie daliśmy nic.

Antagonizmy pomiędzy rządzącą 
obecnie prawicą, lewicą i UE w tle – 
również nam tj. społeczeństwu nie wy-
chodzi na dobre. Język, jakim mówią 
o sobie, do siebie i o innych obydwa 
ugrupowania, język używany na ulicy, 
w kuluarach, na obradach parlamen-
tu jest sprośny, grubiański, prostacki, 
chamski. I to są przedstawiciele moje-
go narodu? Wrzaski w sejmie posłan-
ki J. (kto ją wybrał?), jej ironizowanie 
z „Roty”, wulgarność p. L. mają uczyć 
społeczeństwo, głównie młode savoir-

-vivre, kindersztuby? Bzdura. Wyzna-
wanie poglądów podobno postępo-
wych, nowoczesnych, typowych dla tzw. 

zachodu ma świadczyć o drodze z „du-
chem czasu”? A należy być nowocze-
snym, tak trzeba i jest to dobre. Patrząc 
na ekipę rządzącą i opozycję trudno 
się dziwić, że społeczeństwo chamieje, 
staje się agresywne, roszczeniowe, nie-
tolerancyjne. Ci, którzy myślą inaczej 
i żyją według swojej uczuciowości wyż-
szej, są schyłkowi i moherowi.

Korzystając z gościnnych łamów 
„In Gremio” jestem dziwnie spokojna 
o los obecnych i przyszłych Państwa 
Prawników. Pomijając już to, że trud-
no zrozumieć np. istotę tzw. Trybunału, 
to mam nadzieję, że przepisy prawa 
można różnie interpretować i wierzę, 
że Państwo Prawnicy doskonale z tym 
sobie poradzą. A czy jest to przy okazji 
upośledzenie uczuciowości wyższej? 
Jeśli nawet tak, to kto by się tym przej-
mował? •

Warstwę drugą, charakterystyczną 
dla zwierząt i  ludzi prymitywnych 
stanowi tzw. uczuciowość pierwotna, 
archaiczna, protopatyczna. Warstwą 
trzecią, typową dla homo sapiens jest 
uczuciowość wyższa. Mamy trzy ro-
dzaje popędów: samozachowawczy, 
obniżony m. in. w zaburzeniach de-
presyjnych, popęd do zaspokajania 
pragnienia i głodu, obniżony do roz-
miarów anoreksji, podwyższony do 
bulimii tj. wilczego głodu i zboczony 
tzw. picae nierzadko u kobiet w stanie 
błogosławionym. Popęd płciowy bywa 
podwyższony, obniżony – też m. in. 
w zespołach depresyjnych i zboczony, 
z dewiacjami (pedofilia, gerontofilia, 
nekrofilia, oglądactwo, wąchactwo, sa-
dyzm, masochizm itd.). Popęd płciowy 
wyniósł do rangi zjawiska decydujące-
go o psychice ludzkiej psychiatra wie-
deński Zygmunt Freud, tworząc swoje 
charakterystyczne id-, ego-, superego. 
Obecnie psychoanaliza Z. Freuda jest 
poddawana krytyce, a sam Freud m. in. 
w liście do przyjaciela Lou Andreas-

-Salome pisał, że jego współobywatele 
„w moim przekonaniu większość z nich 
to śmieci”. Przykre to i odbrązawiające 
osobę wiedeńskiego psychiatry.

Uczuciowość archaiczna, protopa-
tyczna, pierwotna to uczucia, których 
się wstydzimy i nierzadko wypieramy, 
ale one istnieją i mają się dobrze. To 

jest gniew, strach, nienawiść, lęk, złość, 
wzburzenie, wstręt, upokorzenie, po-
garda, zazdrość. I wreszcie tzw. uczu-
ciowość wyższa, intencjonalna, intelek-
tualna, determinująca. Uczucia wyższe 
to uczucia moralne (etyczne), estetycz-
ne, wysublimowane, uwznioślone, 
wpływające na zachowanie społecz-
no-moralne, będące wyrazem przeży-
wania stosunku do innych ludzi oraz 
do obowiązujących norm moralnych. 
Uczucia wyższe to empatia, poczucie 
odpowiedzialności, własnej wartości, 
duma, nadzieja, miłość uwznioślona, 
bez podtekstu erotycznego. Psycholo-
dzy amerykańscy, m. in. Paul Ekman, 
Rozenberg, Plutchik, Lazarus zajmo-
wali się zagadnieniem uczuć, emocji, 
ale stan wiedzy na dzień dzisiejszy jest 
mniej więcej taki, jak powyżej.

Przyjmuje się, że za tzw. uczu-
ciowość wyższą odpowiadają płaty 
czołowe i ich wykształcenie lub wy-
kształcenie nienależyte. Uczuciowość 
nazywamy wyższą, a nie najwyższą, 
mając nadzieję, że płaty czołowe roz-
wijają się dalej. Co oznacza, że istota 
doskonalsza od człowieka może nie 
będzie tak atrakcyjna z czołem rozwi-
niętym ku przodowi, ale będzie miała 
uczuciowość najwyższą. Czyli będzie 
znakomita! Uczuciowość wyższa to 
także prawdomówność, lojalność, 
wierność, solidarność, patriotyzm, 
przyjaźń bezinteresowna itd. Rozwi-
ja się ona u istoty ludzkiej stopniowo, 
będąc najlepiej wykształconą u osobo-
wości dojrzałej, prawidłowej, niezabu-
rzonej.

Wszystkie rodzaje zaburzeń oso-
bowości na czele z tzw. osobowością 
asocjalną, dyssocjalną dawniej zwaną 
psychopatyczną mają obniżenie, upo-
śledzenie, niewykształcenie się owej 
uczuciowości. Z upośledzeniem uczu-
ciowości spotykamy się badając i orze-
kając osoby podejrzane lub oskarżone 
o czyny szczególnie drastyczne. Wie-
lokrotnie u osób tych pojęcia takie jak 
wyrzuty sumienia czy poczucie winy 
są pojęciami abstrakcyjnymi. Poważne 
zaburzenia psychiczne, choroby takie 
jak schizofrenia, choroba afektywna 
dwubiegunowa, zespół zależności al-
koholowej, proces otępienny poprzez 
swoją psychopatologię upośledzają 
uczuciowość wyższą, dopuszczając do 
głosu przykrywane przez te uczucia 
zachowania archaiczne i popędowe. 
W tym miejscu należy zastanowić się 
nad wtórnym upośledzeniem uczucio-
wości wyższej lub nad jej niedostatecz-
nym wykształceniem u nas, w społe-
czeństwie A.D. 2021. Czyżby nastąpiło 
to pod wpływem tzw. prozy życia? Po-
patrzmy bowiem, co się z nami stało. 
Czy jako istoty wyjątkowe, stworzone 
na obraz i podobieństwo Najwyższego 

– mamy z Pierwowzorem coś wspólne-
go? Piękne, szlachetne, bezinteresow-
ne postawy po ostatniej zawierusze 
wojennej ukazujące wewnętrzne bo-
gactwo człowieka ustąpiły postawie 
konsumpcyjnej, materialistycznej, ego-
centrycznej, mającej niewiele wspól-
nego z uczuciowością wyższą. Mając 
zapewnione dobra materialne i stabi-
lizację, o czym nasi dziadkowie, rodzi-
ce mogli tylko pomarzyć, staliśmy się 
wygodni, krótkowzroczni, manipulu-
jący niczym tytułowy „Książę” Nikkolo 
Machiavellego. Najważniejsze są apa-
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temat z okładki

Uczuciowość wyższa 
A.D. 2021

Ewa Kramarz
dr nauk medycznych, 
psychiatra

Należy zastanowić się nad wtórnym upośledzeniem 
uczuciowości wyższej lub nad jej niedostatecznym 
wykształceniem u nas, w społeczeństwie A.D. 2021

Uczucia u istot żywych powstały w porządku rozwojowym.  
Warstwę najniższą, prostą i nieskomplikowaną tworzą popędy. 
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przy tym samym klimacie i tej samej 
skalistej pustyni jest 100 km przed-
siębiorstw ogrodniczych, które 90 
procent swojej produkcji przeznaczają 
na eksport. Czy w XXI wieku słyszał 
ktoś o emigrantach z Izraela?

„Uchodźcy to terroryści,  
zoofile i pedofile”

Z pierwszej konferencji prasowej 
dwóch ważnych ministrów rządu RP 
tyle właśnie dowiedzieliśmy się o imi-
grantach na naszej granicy z Białoru-
sią. Czy to jest aby prawdą?

Zwiedziłem wiele krajów arabskich 
i bywałem tam w ich domach. W Ma-

roku u znajomego lekarza widziałem 
przepiękną kolekcję polskiego malar-
stwa. W Syrii mieszkałem dwie doby 
u przedsiębiorcy w Mahardzie. Tam 
w tym mieście mieszkają wyłącznie 
prawosławni chrześcijanie, a muzuł-
manin nie kupi domu, bo mu nikt nie 
sprzeda – nie wiem, czy tak jest nadal 
po tej niepotrzebnej wojnie. W Szcze-
cinie ordynatorem Kliniki Chirurgii 
Miękkiej jest Syryjczyk świetnie wy-
kształcony w Polsce. 

Wśród tych, którzy już znaleźli się 
Niemczech (co udało się tylko czę-
ści imigrantów) są, jak się okazuje, 
lekarze, informatycy i inżynierowie 
(reportaż TVN24 z dnia 19.11.2021 
z Brandenburgii), Kruszyniany na 
Podlasiu to przepiękna tatarska 

miejscowość – Tatarzy, którzy walczyli 
za Rzeczpospolitą dostali tam od kró-
lów polskich ziemię – czy do dzisiaj 
są oni obcy kulturowo? (jeden z moich 
przyjaciół Tatar był rektorem wyższej 
uczelni w Warszawie). 

„Cały świat zachodni, a przede 
wszystkim Unia Europejska  
solidaryzuje się z Polską  
w zakresie obrony granic UE” 

Czy to są tylko słowa, czy prawda? Po-
lityka to „brudna gra”, a skoro naszy-
mi rękoma można zmniejszyć napływ 
imigrantów do Zachodniej Europy, to 
za każde, nawet te złe nasze zacho-

wania wobec nieszczęśników, można 
nas chwalić. Ale czy ci sami co nas 
chwalą, tak samo postępują? 

Imigranci, którzy jakimś cudem po 
wielokrotnych push backach na Bia-
łoruś dostaną się jednak do Niemiec: 
mieszkają w  dawnych koszarach 
wojskowych, w miejscu ich zamiesz-
kania są przedszkola i żłobki, po od-
byciu koniecznej kwarantanny mogą 
wychodzić do miasta, od rządu RFN 
dostają wręcz „kieszonkowe” oprócz 
pełnego zaopiekowania. 

Czy zatem ich pochwały (zachod-
nich partnerów) pod naszym adresem 
są szczere i prawdziwe?

„Jesteśmy przedmurzem  
cywilizacji zachodniej  
i chrześcijaństwa” 

Cywilizacją nie możemy się specjal-
nie chwalić, skoro w naszych lasach 
umierają ludzie, a my zakładamy 
druty kolczaste i płoty, a co do chrze-
ścijaństwa to mam wątpliwości, skoro 
uchodźcy mają imiona Jezus lub Issi 

– co też to samo znaczy. 

„Imigranci są nam obcy kulturowo”

Może to i częściowo prawda, ale czy 
o czymś przypadkiem nie zapomnie-
liśmy? 

Po Powstaniu Listopadowym pol-
scy emigranci (a imigranci we Fran-
cji) to ponad 20 tysięcy tak zwanej 
Wielkiej Emigracji – przecież Polacy 
byli ze swoimi fatalnymi przyzwycza-
jeniami tam obcy kulturowo… No, ale 
Francja nam winna być wdzięczna, 
bo jak mawiał ważny polityk obecnej 
władzy, nauczyliśmy ich jeść sztuć-
cami. W czasie II Wojny Światowej to 
właśnie w Syrii, Iraku i Uzbekistanie »

Wielkie zbiorowiska ludzkie w cza-
sach prehistorycznych przemieszcza-
ły się z kontynentu Afryki do Europy, 
aby uniknąć zaburzeń w ich natural-
nym środowisku (klęski nieurodza-
ju, zmiany klimatyczne), a nie tylko 
z powodu wojen i prześladowania – to 
może nas czekać i obecnie. 

Sytuacja, w której rewolucja prze-
mysłowa może doprowadzić całą 
ludzkość do kataklizmu na skalę 
w historii nieznaną – w pierwszej 
kolejności dotknie kraje najuboższe 
i najbardziej narażone na brak wody 
i pożywienia, to przede wszystkim do-
tyczy całego kontynentu Afryki oraz 
częściowo Azji, w tym szczególnie Bli-
skiego Wschodu. 

Na zmiany klimatyczne prowadzą-
ce w prostej konsekwencji do ubóstwa 
nakładają się jeszcze konflikty religij-
ne, plemienne, a także ciągłe błędy 
popełniane przez mocarstwa dzisiej-
szego świata. 

„Łukaszenka wywołał sztuczną 
migrację i wojnę hybrydową 
z Europą” 

Nic bardziej mylnego. Stała imigracja 
w Europie trwa już od połowy XX wie-
ku i najlepszym na to dowodem jest 
to, iż w Niemczech jeszcze do roku 

1950 brak było w ogóle imigrantów 
(choćby w z powodu błędnej teorii 
czystości rasy), a dzisiaj to około 15 
procent populacji naszego sąsiada. 
Ta sama emigracja dotyczy krajów 
Ameryki Środkowej, a nawet Ame-
ryki Południowej do Stanów Zjedno-
czonych, a skala tego zjawiska to aż 
28 procent wielkości ludności napły-
wowej w ostatnich dziesięcioleciach 
w stosunku do ilości mieszkańców 
USA. Na skutek nowego szlaku mi-
gracyjnego drogą z Bliskiego Wscho-
du do Europy Zachodniej całkowi-
cie zapominamy o stałym kierunku 
przez Morze Śródziemne, która to 
skala w latach 2014-2016, a nawet 
i dzisiaj jest wielokrotnie wyższa niż 
na granicy z Białorusią, 

Łukaszenka i być może Putin sko-
rzystali po prostu z okazji i tego, że 
migracja i tak istnieje, aby wywołać 
polityczny nacisk na Europę z powo-
du wcześniej nałożonych na ich kraje 
sankcji ekonomicznych – zresztą im 
się należały.

„Imigranci nie są uchodźcami 
z powodu wojen, a wyłącznie  
ze względów ekonomicznych”

Znowu nic bardziej mylnego. Uchodź-
cy przede wszystkim pochodzą z Ira-
ku, Syrii, Afganistanu oraz Jeme-
nu, a do Europy innym kierunkiem 
przybywają też z Libii. Kraje o cha-
rakterze wręcz dyktatorskim, jak Irak 
(przed inwazją z USA), czy też Syria 

lub Libia, jeszcze przed tzw. „Wiosną 
Ludów” na Bliskim Wschodzie były 
znacznie bardziej zamożne, wręcz 
spokojne i nadawały się do turystyki 
światowej. W Syrii byłem dwukrotnie 
i opisywałem ją w swojej książce „Po-
dróże od A do Z” – po cóż była zatem 
interwencja najpierw USA, a potem 
Rosji - chyba tylko po to, aby kom-
pletnie zniszczyć ten kraj wieloletnią 
wojną domową i w konsekwencji mi-
gracją ludności. To samo dotyczy Ira-
ku, który pod pozorem zlikwidowania 
arsenału nuklearnego (którego zresz-
tą tam nie było) zajęty został przez 
wojska koalicji pod przewodnictwem 
Ameryki, a następnie zostawiony na 
pastwę chaosu, wojen szyicko-sun-
nickich i państwa kalifatu islam-
skiego – czy było nam to potrzebne? 
W Jemenie, gdzie wojna domowa 
z udziałem mocarstw bliskowschod-
nich trwa już wiele lat, nie ma żadnej 
perspektywy na pokój i dobrobyt. 

Czy ktoś z Was słyszał o imigran-
tach z Omanu, który zwiedziłem 3 
lata temu…, ale tam nie ma wojny, 
a poziom życia jest bardzo wysoki (to 
najbliższy sąsiad Jemenu). O Afgani-
stanie to wręcz nie ma co wspominać 

– bo to pod każdym względem klęska 
cywilizacji zachodniej.

na Bliskim Wschodzie oprócz kra-
jów arabskich leży też Izrael. Do Izra-
ela napływają Żydzi z całego świata 
i jeszcze w końcu XX wieku było ich 
tylko 2,5 miliona, a obecnie ich po-
pulacja powiększyła się czterokrotnie. 
Najlepiej sytuację też obrazuje widok 
ziem wokół rzeki Jordan: na brzegu 
wschodnim w Jordanii, a wyżej na 
Wzgórzach Golan w Syrii, jest pusty-
nia i skały, na brzegu zaś izraelskim 
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felieton

Uchodźcy –  
fałsze i mity a prawda 

Włodzimierz Łyczywek
adwokat, wieloletni dziekan 
Szczecińskiej Izby Adwokackiej

Migracje ludności to historia naszej ludzkości, jeszcze nie tak dawno 
wydawało się, że świat jest w miarę uporządkowany i migracje są 
wyłącznie wynikiem wojen, ale nie tak w historii było. 

„Tysiąc razy powtarzane kłamstwo, staje się czasem 
prawdą, w którą uwierzymy” 



» (zwiedzałem tam polskie cmen-
tarze) byli dziesiątkami tysięcy pol-
scy uchodźcy i dobrze wspominali 
swoich gospodarzy – tak mi mówiła 
onegdaj Prezydentowa śp. Karolina 
Koczorowska, która migrowała prze-
cież z Omska do Tanzanii.

W  dekadzie lat 80. XX wieku 
z Polski wyemigrowało ponad 1,5 
miliona ludzi. 

Jadąc z  Jugosławii  do Polski 
w sierpniu 1981 roku pod Wiedniem 
ujrzałem setki samochodów na pol-
skiej rejestracji – zatrzymałem się 
chyba jako jedyny jadący w prze-
ciwną stronę i otrzymałem w tym 
obozie dla uchodźców wszystko, co 
niezbędne na jeden dzień, tylko po 
okazaniu polskiego paszportu. 

Czy o  tym wszystkim już zapo-
mnieliśmy?

Na koniec: czy mamy prawo  
do dumy narodowej?

Jak słyszę w Kaliszu, czy też w in-
nych miastach Bąkiewicza, Mię-
dlara, czy też Rybaka – to nie mam 
poczucia wspólności narodowej 
z tymi ludźmi, a przecież są wyraź-
nie ochraniani przez władze naszego 
kraju. Artur Schopenhauer najwybit-
niejszy filozof XIX wieku, urodzony 
zresztą w Gdańsku stwierdził, że: 

„Najmniej wartościowym rodzajem 
dumy jest duma narodowa – kto bo-
wiem się nią odznacza, ten zdradza 
brak cech indywidualnych, z których 
mógłby być dumny. Kto ma wybitne 
zalety osobiste, ten raczej dostrzeże 
braki własnego narodu, bo ma je 
bezustannie przed oczyma, a nie 
broni wszystkich wad i głupstw, jakie 
naród ten cechuje”. 

Zmiany klimatyczne są nieunik-
nione, spóźniliśmy się z reakcją ca-
łego świata na te zagrożenie i oby 
ono nie spowodowało masowych 
migracji w milionach, a nie tysią-
cach. •

Widoczny od dłuższego czasu trend do lokowania środków finansowych 
w zakup nieruchomości nakazuje uważne dokonanie analizy środków zmie-
rzających do filtrowania tego rynku. Przywołana w tytule ustawa z marca 
2018 roku określa nie tylko zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy, 
ale także finansowania terroryzmu. To ostatnie zagadnienie pozostaje poza 
naszymi obecnymi rozważaniami. Należy skupić się na rynku nieruchomo-
ści i sposobie finansowania transakcji związanych z jego obrotem, bo prak-
tycznie może to rodzić skutki natury karno-finansowej dla osób działających 
w tej branży.

Ustawa w art. 2 określa „instytucje obowiązane”, nakładając na nie szereg 
obowiązków związanych z realizacją polityki AML (ang. Anti-Money Lounde-
ring) co generalnie przekłada się na procedurę „poznaj swoich klientów”. Do 

„prania” dochodzi bowiem w obrocie gospodarczym, a profesjonalni uczest-
nicy posiadają obiektywne możliwości rozpoznania i co ważne –niwelowania 
nadużyć.

Wśród instytucji obowiązanych w art. 2 ust. 1 pkt. 18 umiejscowiono po-
średników w obrocie nieruchomościami, co przekłada się na kupowanie 
i sprzedawanie gruntów, mieszkań czy domów, względnie ich wynajem lub 
dzierżawę. Pojawić się tutaj mogą nadużycia podatkowe związane z przywo-
łaną ustawą i rynkiem nieruchomości jako sektorem z nimi korespondują-
cym. Do podmiotów realizujących politykę AML należą także banki, zakłady 
ubezpieczeń i ich pośrednicy, a także adwokaci i notariusze w zakresie czyn-
ności obejmujących między innymi sprzedaż, zamianę czy darowiznę lokali 
i budynków, czy działek budowlanych.

Znajdujące się w różnych instytucjach plakaty, będące tworem Naczel-
nej Rady Adwokackiej, nawołują do korzystania z pomocy kancelarii adwo-
kackiej przy zakupie nieruchomości. Nie bez przyczyny zatem członkowie 
naszej korporacji, podobnie jak radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, czy 
doradcy podatkowi umiejscowieni zostali wśród instytucji obowiązanych (art. 
2 ust. 1 pkt. 14 ustawy). Problemem może być fakt, że duża część branży dzia-
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Rynek nieruchomości w świetle  
ustawy o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy

Zwiększający się obecnie zakres kontroli obywateli i instytucji  
następuje przy wykorzystaniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy. Sytuacja rynkowa, postępująca dewaluacja, a także  

„słabe” perspektywy naprawy gospodarki nakazują rządzącym 
poszukiwanie źródeł dochodu koniecznego do utrzymania  
poziomu obietnic i przykrycia błędów decyzyjnych.

łającej na tym polu nie widzi potrzeby 
realizacji procedur narzuconych przez 
ustawę, co niestety może przekładać 
się na odpowiedzialność za przestęp-
stwo określone w art. 299 k.k. Z uwagi 
bowiem na to, że rynek nieruchomo-
ści funkcjonuje od prawie dwóch lat 
w warunkach pandemii COVID-19, 
coraz częściej warunki transakcji na-
stępują w formie online, telefonicznej, 
bądź przy użyciu środków komuni-
kacji elektronicznej, bez konieczności 
osobistego przybycia do biura agenta.

Uważam za istotne zwrócenie uwa-
gi na fakt, że kontrole GIIF, czy Urzędu 
celno-skarbowego będą w przyszłości 
w większym stopniu poszerzać podej-
mowane działania sprawdzające pod 
względem formalnym w trybie art. 50 
i 53 ustawy o praniu pieniędzy.

To pranie obejmuje bowiem wszyst-
kie działania mające na celu ukrycie 
prawdziwego źródła dochodów po-
chodzących z przestępstwa, aby je za-
legalizować. Termin „nieruchomość” 
pojawia się nie tylko we wspomnianej 
ustawie, ale także w art. 299 § 1 k.k. 
Przepis ten w § 2 rozciąga odpowie-
dzialność za „pranie” także na pracow-
ników i osoby działające w imieniu 
i na rzecz instytucji finansowej lub 
kredytowej, a także innego podmiotu, 
na którym ciąży obowiązek transakcji. 

Istotnym elementem jest tutaj sy-
tuacja, do której może dochodzić, 
a mianowicie dokonywanie transakcji 
kupna czy sprzedaży nieruchomości 
przez pracownika agenta poza biurem 
dla uzyskania finansowego „bonusu” 
dla siebie z pominięciem należnej fir-
mie prowizji od dokonanej czynności. 

Ustawa jako taka nie zajmuje się 
wprost zwalczaniem przestępczości, 
ale tworzy instrumenty organizacyj-
no-prawne do przeciwdziałania „pra-
niu”, zanim czyn zabroniony zostanie 
popełniony. Sankcje przewidziane 
w Rozdziale 13 ustawy poświęcone-
mu niedopełnieniu obowiązków po-
średnika w obrocie nieruchomościami 
mają charakter administracyjny, co 

wynika nawet z jego tytułu. Opierają 
się one na karach finansowych.

W rozdziale następnym w artyku-
łach 156 i 157 ujęto dwa przestępstwa 
związane z niedopełnieniem obowiąz-
ków ustawowych, udaremnieniem 
lub utrudnieniem przeprowadzania 
czynności kontrolnych prowadzonych 
przez Generalnego Inspektora Infor-
macji Finansowej.

Powracając do pośredników w obro-
cie nieruchomościami zwanych agen-
tami należy pamiętać, że zgodnie z art. 
179a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami 

są to przedsiębiorcy niezależnie od 
formy organizacyjno-prawnej w jakiej 
funkcjonują.

Ustawa ta w art. 181a daje pośredni-
kowi nie tylko prawo wglądu w księgi 
wieczyste, katastry nieruchomości, 
kierunki zagospodarowania prze-
strzennego gmin, ale nakłada na 
niego szereg zadań począwszy od wy-
szukania nabywcy, złożenia oferty czy 
negocjowania warunków do zawarcia 
w imieniu klienta umowy przedwstęp-
nej. Pośrednik uzyskuje dość szczegó-
łowe informacje o sytuacji materialnej 
klienta (rzeczywiste możliwości finan-
sowe), ale także beneficjenta rzeczywi-
stego. To osoba lub osoby usytuowane 
na końcu „łańcucha transakcyjnego”, 
które praktycznie kontrolują realiza-

cję zlecenia o pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami i czerpią z niego 
znaczne korzyści. Nie widnieją czę-
sto w zawartych umowach. Legalną 
definicję wspomnianego beneficjen-
ta zawiera art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Istotne są tutaj ustalenia FATF (Fi-
nancial Action Task Force) – wiodącej 
międzynarodowej organizacji formu-
jącej rekomendacje w zakresie walki 
z praniem pieniędzy. Mimo że Unia 
Europejska i Polska nie są jej człon-
kami, to dostosowują swoje prawo do 
postulatów zgłaszanych przez tę or-

ganizację. Uwadze osób związanych 
z pośrednictwem nieruchomości nie 
może ujść z pola widzenia Centralny 
Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych 
(rozdział 6 ustawy o praniu pieniędzy), 
a także przepis art. 33 tej ustawy, któ-
re zobowiązują agenta do identyfika-
cji osoby upoważnionej do działania 
w imieniu klienta, weryfikacji jego toż-
samości oraz ustalenia umocowania 
do działania na bazie art. 37 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami.

Problem dostępu do Rejestru Do-
wodów Osobistych został rozstrzy-
gnięty dla pośredników pozytywnym 
wyrokiem Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego z dnia 28 kwietnia 2020 
roku (sygn. akt II OSK 2471/19 Lex nr 
3034295). »

Andrzej Zajda
adwokat, kierownik szkolenia aplikantów 
Szczecińskiej Izby Adwokackiej, członek Komisji 
Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA

felieton

Znajdujące się w różnych instytucjach plakaty,  
będące tworem Naczelnej Rady Adwokackiej,  
nawołują do korzystania z pomocy kancelarii  
adwokackiej przy zakupie nieruchomości. Nie bez 
przyczyny zatem członkowie naszej korporacji,  
podobnie jak radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, 
czy doradcy podatkowi umiejscowieni zostali wśród 
instytucji obowiązanych.
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» Pośrednicy obrotu nieruchomościami przy weryfikacji klienta mają za-
chować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, jeżeli przykładowo 
kontrahent był już karany za wyłudzenia podatku VAT, handel narkotykami 
czy olejem opałowym, albo był osobą działającą w branży krypto walutowej.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy reguluje środki bezpieczeń-
stwa wobec osób fizycznych i ich rodzin pełniących znaczące funkcje pu-
bliczne (art. 2 ust. 2 pkt. 11 tej ustawy). Pozwala to pośrednikowi w obrocie 
nieruchomościami przyjmować oświadczenie w formie pisemnej, składane 
pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 6 k.k., że podlega on 
klasyfikacji lub nie jako PEP (Political Exposed Person). „Zwykli” klienci ryn-
ku nieruchomościami podlegają uregulowaniom z art. 46 ust. 1 i 2 ustawy 
o praniu pieniędzy.

Wobec globalizacji gospodarki pośrednicy nieruchomości współpracują 
także z inwestorami pochodzącymi z poza naszego kraju. Artykuły 43 i 44 
ustawy o praniu pieniędzy nakazują stosowanie wzmożonych środków bez-
pieczeństwa finansowego w przypadkach tam wymienionych, a dotyczą-
cych tych podmiotów. W procesie AML duże znaczenie ma ponadto badanie 
transakcji tzw. „ponadprogowych”. Dlatego też artykuł 72 ustawy o praniu 
pieniędzy określił zakres podmiotowy i przedmiotowy raportowania do Ge-
neralnego Inspektora Informacji Finansowej wpłat i wypłat gotówkowych 
o wartości przekraczającej 15.000 euro oraz o transakcjach bezgotówkowych 
o takiej wartości. Artykuł 72 w ustępie 1 z obowiązku tego wyłączył między 
innymi pośredników w obrocie nieruchomościami, jako że nie są dostawca-
mi usług płatniczych. Są oni jednak zobowiązani do zgłaszania do GIIF tych 
wartościowo uznanych transakcji, jeżeli spełnione zostają pozostałe warunki 
wymienione w ustawie AML, wskazujące na podejrzenie popełnienia prze-
stępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74 tej ustawy).

Podsumowując obecne rozważania nie można zapomnieć o ostatnich 
lipcowych zmianach w postępowaniu karnym związanych z implementacją 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie terroryzmu 
oznaczonej sygnaturą 2017/547/UE z dnia 15 marca 2017 roku. Szczególnego 
znaczenia nabiera tu także dokonana nowelizacja art. 266 k.p.k. w zakresie 
poręczenia majątkowego. Sprowadza się ona do obowiązku weryfikacji źró-
dła jego pochodzenia przez osobę przyjmującą poręczenie w ramach postę-
powania przygotowawczego bądź sądowego. Kontrowersje budzi tu użyte w § 
1a tego przepisu słowo „przysporzenie”. 

Jako prawnicy wiemy, że często transakcje związane z obrotem nierucho-
mościami są skomplikowane. Dotychczas zabezpieczenie umów przybierało 
formę zaliczki, zadatku, rzadko weksla. Ostatnio pojawia się forma zabez-
pieczenia płatności w postaci depozytu adwokackiego. Daje on gwarancję 
zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego. Nie można go w żaden sposób 
wykorzystać samodzielnie, ale wyłącznie z udziałem adwokata, jeżeli umowa 
jest realizowana z jego udziałem. Depozyt adwokacki to nie pranie pieniędzy, 
jak uważa Prokuratura Krajowa. Nie może on bowiem służyć przestępcom 
niczym „dziupla” dla złodziei aut. W przeciwieństwie do depozytu notarial-
nego nie jest on wprost uregulowany i stąd może jego wąskie stosowanie. 
Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub 
spółkach w § 6 ust. 3 stanowi, że posiadane środki finansowe należące do 
klienta na zasadzie depozytu lub powiernictwa muszą być ulokowane na 
rachunku oddzielonym od innych prowadzonych przez kancelarię.

Ale poręczenie i depozyt to tematy na zupełnie inne publikacje. •

Zmiany są różne. Nie tracę jednak 
optymizmu. Specjalizuję się w do-
cenianiu dobrych zmian. A które są 
dobre? Umówmy się roboczo, że to 
te, które upraszczają postępowanie 
i czynią go bardziej adekwatnym do 
XXI wieku. Wyobraź sobie Czytelniku 
procedurę, zgodnie z którą:
1)  nie trzeba doręczać zawiadomień 

i wezwań drogą pocztową. Wystarczy 
telefon lub e-mail z odpowiednim 
wyprzedzeniem.1 Czyż nie wspaniale?

2)  do rozstrzygnięcia sporu, choćby 
największego kalibru, można posłu-
żyć się informacjami powszechnie 
dostępnymi (np. z książek czy In-
ternetu), o ile tylko w toku rozprawy 
zwróci się na to uwagę obecnym.2 
Unika się sięgania po opinię bie-
głych co do kwestii, gdzie wiedza 

„leży na talerzu”. Czyż nie wspaniale?
3)  w znacznej części spraw – uznanych 

przez ustawodawcę za drobniejsze - 
można odmówić opiniowania przez 
biegłych i oprzeć rozstrzygnięcie na 
własnej ocenie, byleby ta ocena nie 
abstrahowała od wszystkich okolicz-
ności sprawy.3 Czyż nie wspaniale?

1 Art. 1491 k.p.c. w brzmieniu ustalonym 8 września 2016 roku.
2 Art. 228 § 2 k.p.c. w  brzmieniu nadanym 7 listopada 
2019 roku.
3 Art. 5057 k.p.c. w brzmieniu nadanym 7 listopada 2019 roku.

4)  w tych drobniejszych sprawach 
strony nie mogą manipulować za-
kresem sporu. Nie mogą domagać 
się, by wezwać nowego uczestnika 
lub objąć rozstrzygnięciem coś in-
nego niż to, co było przedmiotem 
sprawy na początku.4 Czyż nie 
wspaniale?

5)  w sprawach pomiędzy przedsię-
biorcami rozstrzygnięcie w pierw-
szej instancji daje wygrywającemu 
prawo do zabezpieczenia całości 
roszczenia bez konieczności inicjo-
wania jakiegokolwiek postępowania 
o udzielenie zabezpieczenia.5 Czyż 
nie wspaniale?

6)  próba przewlekania postępowania 
przez osoby prawne poprzez „utra-
tę” zarządu spotyka się z błyska-
wicznym ustanowieniem kuratora 
procesowego bez konieczności od-
syłania kogokolwiek od Annasza do 
Kajfasza.6 Czyż nie wspaniale? 

Co to za kodyfikacja? To kodeks po-
stępowania cywilnego. Opisałem 
kilka zmian, jakie wprowadzone zo-
stały w ostatnich latach. Uważam, że 
warto je dostrzegać, chwalić i popu-
laryzować. Stosowanie tych regulacji 
w praktyce wymaga dwóch cech. Po 
pierwsze, zawodowej kompetencji, 
czyli znajomości przepisów. Po drugie, 
odwagi. Nie jakiegoś prawniczego he-
roizmu, ale zwykłej ludzkiej odwagi. 
Jakże łatwo chodzić utartymi drogami. 
Jakże łatwo np. sędziom twierdzić, że 
lepiej nie ryzykować, bo „nie wiado-
mo, co powie wyższa instancja”. 

4 Art. 5054 § 1 k.p.c. w brzmieniu nadanym 1 lipca 2000 roku.
5 Art. 45813 k.p.c. w brzmieniu nadanym 7 listopada 2019 roku.
6 Art. 69 k.p.c. w brzmieniu nadanym 15 marca 2018 roku.
7 Art. 201 § 2 k.p.c.

Odchodząc od opowieści o cnotach, 
chcę się podzielić myślą bardziej przy-
ziemną. Im więcej w kodeksie postę-
powań odrębnych, tym większa szansa, 
że się pomylimy. My-sąd lub my-stro-
ny i ich pełnomocnicy. Rozpoznamy 
sprawę jako zwykłą, mimo że podpa-

dała pod postępowanie odrębne. Nie 
zauważymy, że zastosowanie winno 
mieć równocześnie kilka postępowań 
odrębnych albo żadne z nich. Kodeks 
podpowiada rozwiązanie. Zgodnie 
z art. 201 § 1 k.p.c. „przewodniczący 
bada, w jakim trybie sprawa powinna 
być rozpoznana (…) i wydaje odpo-
wiednie zarządzenia”. Zwracam uwagę 
na to ostatnie zdanie. Na jego podsta-
wie uzasadnione jest wydanie pisem-
nego zarządzenia, w którym wyraźnie 
stwierdzone zostanie, czy ta konkretna 
sprawa będzie rozpoznana przy zasto-
sowaniu przepisów o postępowaniach 
odrębnych i jakich. Równie sensowne 
jest wydanie zarządzenia o rozpozna-
niu sprawy „na zasadach ogólnych”. 
Dzięki temu każdy zainteresowany 
będzie wiedział z wyprzedzeniem, jak 
sąd widzi tę kluczową kwestię proce-
duralną. Nie załatwia tu sprawy jakiś 
dopisek czy symbol na okładce. Cho-

dzi o solenne zarządzenie wszywane 
do akt, publikowane w internetowym 
portalu informacyjnym, wydane np. 
na etapie doręczenia pozwu czy wy-
znaczenia rozprawy. Jeśli przewodni-
czący wyraźnie zakomunikuje, że jego 
zdaniem sprawa podlega rozpoznaniu 

w postępowaniu uproszczonym, to 
żadna ze stron nie będzie zaskoczona, 
że zastosowanie mają uproszczenia 
właściwe dla tego trybu. Jeśli strony 
będą miały inne zapatrywanie odno-
śnie sposobu, w jaki sprawa winna być 
prowadzona, będą mogły odpowiednio 
szybko zareagować, domagając się 
zmiany zarządzenia, a nawet odwołać 
się w tej kwestii do pełnego składu.7 Co 
więcej, wydawanie i publikowanie ta-
kich zarządzeń zmusi nas wszystkich 
do tego, by w każdej sprawie – na po-
czątku, a nie na etapie wyrokowania 
lub apelacji – zastanowić się na spo-
sobem jej rozpoznania, a więc nad tym, 
czy i jakie uproszczenia są możliwe. 

Jeśli sami nie zaczniemy wydo-
bywać z przepisów proceduralnych 
wszystkiego co możliwe, nikt za nas 
tego nie zrobi. I raczej nikt nie uzna 
za usprawiedliwione, że nie znaliśmy 
przepisów lub zabrakło nam odwagi. •

Upraszczajmy!!!

Z wypiekami na twarzy śledzę 
zmiany w pewnej kodyfikacji. 
Tylko w 2021 roku kodyfikacja 
ta była nowelizowana przez 12 
różnych ustaw. 

felieton

Bartosz Łopalewski
Sędzia Sądu Rejonowego  
w Nowym Sączu

Stosowanie tych regulacji w praktyce wymaga 
dwóch cech. Po pierwsze, zawodowej kompetencji, 
czyli znajomości przepisów. Po drugie, odwagi.
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Czy wtedy nie miałeś świadomości, 
że za zabójstwo zostaniesz skazany, 
pozbawiony wolności na wiele lat? 

Tak naprawdę nie wiem kiedy do 
mnie to wszystko dotarło, to że mam 
taki duży wyrok. Poza tym pamiętaj, 
że ja wcześniej już zacząłem robić róż-
ne rzeczy. I jak poszedłem siedzieć, to 
sprawy zaczęły napływać. W końcu 
okazało się, że łącznie mam ponad 
32 lata odsiadki. Dopiero na (wyroku) 
łącznym mi zbito do 25 lat. Ale ja na 
początku w zakładzie karnym byłem 
niedobry.

Miałeś wyrzuty sumienia wtedy albo 
czy żałowałeś tego, co zrobiłeś, wie-
działeś że będziesz siedział długie 
lata? Nie szkoda Ci było np. Twojej 
rodziny?

Wtedy tak nie myślałem. W ogóle 
teraz to ciężko mi powiedzieć, co ja 
wtedy myślałem, dużo czasu upły-
nęło. Naprawdę nie wiem kiedy to do 
mnie dotarło.

Powiedziałeś, że byłeś na początku 
niedobry w zakładzie karnym. Czy 
rozwiniesz tą myśl?

Z osiem pierwszych lat walczyłem ze 
służbą więzienną. Ale nie ze służbą 
jako z funkcjonariuszami dla idei. Ja 
chciałem tylko sobie polepszyć sytu-
ację, bo jeśli coś wynikało z przepisu, 
kodeksu czy ustawy i wiedziałem, że 
coś można – nie mówię, że trzeba – 
ale że ja, jako osadzony, mam jakieś 
prawo, to próbowałem z tego prawa 
korzystać. Więc byłem takim, który się 
czepia, wymaga itp. Z drugiej strony 
były też konflikty ze współosadzony-

mi. Wyobraź sobie, że w celi mieliśmy 
np. 20 m2 i 10 osadzonych, każdy ma 
różny charakter, ktoś ma zły dzień, 
wystarczy, że drugi też i awantura 
murowana. Ja już potem, po latach 
odsiadki, myślę, że gdzieś po 15 latach, 
to nie zwracałem uwagi, jak ktoś się 
rzucał z tych młodzików. Ale wcześniej 
też przez 15 lat grypsowałem. Byłem 
w różnych zakładach karnych - na 
Kaszubskiej, w Nowogardzie, potem 
znów Kaszubska, tam narozrabiałem, 
potem trafiłem karnie do Wierzchowa, 
potem tam pojechałem do szkoły, zro-
biłem tam zawodówkę i technikum. 

Ale w kolejnej szkole m.in. przeze 
mnie pobiło się 35 osób i szkoła zo-
stała zamknięta całkiem, na stałe. 

A co się stało, że Twoje zachowanie 
w zakładzie karnym poprawiło się?

W pewnym momencie trafiłem na 
bardzo fajną psycholog w  Strzel-
cach Opolskich – chodziłem do niej 
na zajęcia, potem na indywidualne, 
wszystkie tematy przerobiliśmy. Ja 
do niej chodziłem z 11 lat, dzięki niej 
wyszedłem na przepustkę po poło-
wie kary z P1. Dzięki niej się uspoko-
iłem i przestałem walczyć. Oni mieli 
w komputerkach popisane, że jestem 
osobą grypsującą, ale udało mi się 
wyjść na przepustkę.  Poza tym dzięki 
tej psycholog zmieniły mi się priory-
tety, przestałem brać narkotyki, stery-
dy, potem zacząłem bardziej myśleć 
o rodzinie, jak już wychodziłem na 
przepustki - to ona mi dała nadzieję, 
że mogę wychodzić. Bo na począt-
ku nie myślałem, że mogę wyjść na 
przepustkę, ale rodzina mi też tłuma-
czyła i ja sobie tak potem myślałem, » 

Dagmara Rajchel: Dzień dobry Miło-
szu. Spędziłeś w zakładzie karnym 25 
lat, była to Twoja pierwsza i zarazem 
ostatnia „odsiadka”. Opowiedz proszę, 
jak doszło do tego, że spędziłeś w za-
kładzie karnym aż tyle lat nie będąc 
wcześniej osobą karaną?

Miłosz: Witam Cię. Odsiedziałem 25 
lat minus 9 dni, bo administracja po-
liczyła mi każdy dzień po 30 albo 31 
dni, jak dobrze pamiętam, i na końcu 
okazało się, że musieli odjąć. Ale po 
tym jak dostałem areszt tymczasowy 
doszły mi inne sprawy i miałem 32 
lata i 9 miesięcy, tylko na łącznym 
mi zbili i dostałem 25 lat. Jak do tego 
doszło…, pewnie chodzi Ci o to, co 
zrobiłem?

Tak, jeśli możesz podzielić się z czy-
telnikami swoją historią, swoją prze-
szłością. 

Zacznijmy od tego, że nigdy nie byłem 
grzecznym chłopcem, już w wieku 
kilkunastu lat byłem na bakier z pra-
wem. Wychowywałem się w tak zwa-
nej pełnej rodzinie. Mama zawsze przy 

mnie była. Miałem normalną rodzinę, 
w sensie nikt mnie nie bił, nie pił. Ro-
dzice pracowali. Miałem 15 lat, jak 
rodzice się rozwiedli. Ale mnie wcią-
gnęło otoczenie, zacząłem zadawać się 
z chuliganami i taki sam się stałem. 

W wieku 13 lat zacząłem kraść 
samochody, wiesz jakie to dla mnie 
wówczas były emocje? Duża adre-
nalina, a przy okazji szybki zarobek, 
potem dyskoteki. Można było się do-
robić, to były lata 90-te, nikt wtedy 
nie myślał o konsekwencjach. Potem 
kradłem wszystko, handlowałem nar-
kotykami, wymuszałem, biłem ludzi. 
Tam, gdzie były pieniądze, tam wkła-
dałem rękę.

Stałeś się chuliganem. Co konkretnie 
robiłeś?

Zapytaj, czego nie robiłem… Napraw-
dę wiele czynów z kodeksu karnego.

To może pr zejd źmy do spraw y, 
w związku z którą odbyłeś tak długi 
wyrok. 

Dobra, to tak od początku. Wracali-
śmy z kolegami skądś autem i prze-
jeżdżaliśmy przez las, w środku lasu 
zobaczyliśmy kontener – taki wielki, 
blaszany kontener. Już miałem prze-
czucie, że tam jest coś nielegalnego, 

na czym można się dorobić. I nie po-
myliłem się. To był cały kontener pa-
pierosów. Załatwiliśmy szybko busa 
i na kilka razy przewieźliśmy cały ten 
towar do swojej dziupli. Potem okaza-
ło się, że towar ten należał do gangste-
ra, takiego wyżej. Jak urodził mi się 
syn, wychodziłem ze szpitala i ktoś 
z samochodu ostrzelał mnie pod szpi-
talem. Ja wtedy też nosiłem broń, ale 
nawet nie zdążyłem jej wyjąć. Wtedy 
się wściekłem, pomyślałem, że co by 
było, gdybym wtedy szedł z rodziną, 
z moim małym dzieckiem. Wkrótce 
potem dowiedziałem się na mieście, 
kto za tym stoi, bo na początku nie 
wiedziałem. 

Czy to był ten człowiek, do którego 
należał kontener?

Tak. Obmyśliłem wówczas plan. Do-
robiłem klucze do jego domu i weszli-
śmy z kolegami do niego w nocy. Już 
wtedy chciałem go zabić. Złapałem 
go za gardło i zmiażdżyłem mu je, 
o czym wówczas nie wiedziałem. 

Czy Ty wtedy zorientowałeś się, że ten 
człowiek nie żyje?

Nie. Zaciągnąłem go za gardło do sy-
pialni i tam go dusiłem dla pewności 
jeszcze dłuższy czas. 
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wywiad in gremio

Odsiedziałem 25 lat  
minus 9 dni

Dagmara Rajchel
radca prawny (również w Ośrodku 
resocjalizacji i readaptacji 
społecznej „TULIPAN” z siedzibą 
w Szczecinie)

To kolejny wywiad z osobą, która odbyła wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Miłosz (imię nie zostało  
zmienione, mój rozmówca wyraził zgodę) opuścił zakład karny niewiele ponad 2 miesiące temu.  
Zabił człowieka – w ramach zemsty, odwetu, chronienia swojej rodziny. 

Dotychczas rozmawiałam z osobami, które żałowały tego, co zrobiły. Tym razem jest inaczej, Miłosz  
nie żałuje. Mój rozmówca patrzy na rzeczywistość odmiennie niż dotychczasowi byli osadzeni. Dlaczego? 
Zapraszam do poznania punktu widzenia Miłosza. 

Zapytaj, czego nie robiłem...  
Naprawdę wiele czynów z kodeksu karnego.



Po naszym kraju od jakiegoś czasu 
jeżdżą furgonetki z hasłami utożsa-
miającymi społeczność LGBT z pe-
dofilią. Państwo dotąd nie reagowało 
i było obojętne. Niedawne orzeczenie 
Sądu Okręgowego w Szczecinie rzu-
ca nowe światło na tę sprawę i daje 
nadzieję, że w naszym kraju jeszcze 
będzie przepięknie, jeszcze będzie 
normalnie. 

O co chodziło w skardze  
Vejdeland i inni przeciwko  
Szwecji?

Sprawa dotyczyła wyroku skazują-
cego siedmiu skarżących, członków 
szwedzkiej organizacji Młodzież Na-
rodowa za rozpowszechnienie w szko-
le średniej około 100 ulotek, które 
w ocenie sądów zawierały treści ob-
raźliwe względem osób homoseksual-
nych. Treści umieszczone w ulotkach 
propagowały stwierdzenia, że homo-
seksualizm jest „dewiacją seksualną” 
i ma „moralnie destrukcyjny wpływ 
na istotę społeczeństwa” oraz iż przy-
czynia się do rozwoju HIV oraz AIDS. 
Skarżący utrzymywali, że nie zamie-
rzali wyrażać pogardy i oświadczyli, 
że celem ich działania było zapocząt-
kowanie dyskusji. Skarżący zostali 

skazani na więzienie w zawieszeniu 
i grzywny od 200 do 2 tys. euro. Zło-
żyli skargę do Trybunału w Strasbur-
gu twierdząc, że kara ta stanowi naru-
szenie wolności słowa.

Trybunał w Strasburgu uznał, że 
debata publiczna nie usprawiedli-

wia mowy nienawiści. Stwierdził, że 
granicą wolności słowa nie jest na-
woływanie do przemocy, ponieważ 
znieważanie, wyśmiewanie i zniesła-
wianie określonych grup może być 
wystarczające dla władz, aby walczyć 
z używaniem wolności słowa w nie-
odpowiedzialny sposób. I  wprost 
wskazał, że homofonia jest jak rasizm. 

Szwedzki a polski 
standard ochrony 

Szwedzkie sądy oceniły, że rozpo-
wszechnianie treści znieważających 
osoby ze społeczności LGBT było 
przestępstwem mowy nienawiści. 
Trzeba od razu zaznaczyć, że ina-
czej niż w polski kodeksie karnym, 
w szwedzkim zakazane jest publiczne 
wyrażanie ‘’gróźb lub pogardy’’ moty-
wowanych nie tylko pochodzeniem 
narodowym, etnicznym czy rasowym 

i poglądami religijnymi, ale również 
orientacją seksualną.

Od dawna wiele organizacji ape-
luje o  zmianę przepisów prawa. 
W maju 2020 roku Adam Bodnar, 
ówczesny Rzecznik Praw Obywa-
telskich pisał do Zbigniewa Zbiory, 
Ministra Sprawiedliwości: „Jedno-
cześnie chciałbym zwrócić uwagę 
Pana Ministra na fakt, że jednym 
z kluczowych postulatów raportu jest 
zwiększenie prawno-karnej ochrony 
osób pokrzywdzonych przestęp-

stwami motywowanymi homofobią, 
bifobią i transfobią. Jak już bowiem 
wskazywałem w wystąpieniach kie-
rowanych do Pana Ministra, a w kon-
tekście mowy nienawiści także do 
Prezesa Rady Ministrów, w obecnym 
stanie prawnym krajowe przepi-
sy nie gwarantują w tym zakresie 
wystarczającej ochrony wszystkim 
grupom mniejszościowym, w tym 
osobom nieheteronormatywnym 
i  transpłciowym. Pozostają tym 
samym niezgodne z międzynaro-
dowym standardem, wynikającym 
z przepisów umów międzynarodo-
wych, międzynarodowego orzecznic-
twa oraz zaleceń międzynarodowych 
organów praw człowieka. Jak wska-
zano w ww. raporcie „Sytuacja praw-
na osób nieheteronormatywnych 
i transpłciowych w Polsce” – odwo-
łując się przy tym do wyników badań 
oraz analizy skarg kierowanych do » 

» że przecież w tym więzieniu jest tylu 
ćwiarusów (tj. osadzonych odbywają-
cych karę 25 lat pozbawienia wolno-
ści), i wychodzą, że ja też wyjdę. 

I po tej pierwszej przepustce chodzi-
łeś dalej na przepustki?

Na pierwszą przepustkę wyszedłem 
w  2010 r. Wtedy mama po mnie 
przyjechała. Rodzina i przyjaciele 
otoczyli mnie wtedy opieką, nie dali 
mi odczuć, że tyle czasu minęło, że 
tak się rzeczywistość zmieniła. Wró-
ciłem w przepustki na czas, zaczą-
łem wychodzić na kolejne. Z Domini-
ką znałem się przed osadzeniem, ale 
to na jednej z przepustek zostaliśmy 
parą. Potem zamieszkałem z nią, na 
przepustki przyjeżdżałem do niej 
i  jej dzieci, nie mieliśmy jeszcze 
wtedy własnego dziecka. Tak 6 lat 
chodziłem na przepustki. Ale potem 
mnie zdegradowali, zresztą nie tylko 
mnie, a wszystkich ćwiarusów. Wy-
daje mi się, że mogło tak być, że któ-
ryś uciekł albo zrobił coś na wolności, 
a oberwali rykoszetem pozostali. Ale 
żeby mnie zdegradować to musiała 
być podstawa. A to okazało się, że 
dostałem kwita, bo nie wstałem na 
apel, a to nie ja tylko ktoś z celi obok 

– na szczęście w tym miejscu były 
kamery i udowodniłem, że to nie ja, 
więc kwit, znaczy wniosek o ukara-
nie, został mi cofnięty. Ale potem 
dostałem opinię w sprawie przepus-
tek z informacją, że lepiej będzie dla 
mojej resocjalizacji, jak nie będę wy-
chodził na przepustki. Co za bzdura… 
a ja nie miałem wyjścia, nie miałem 
jak tego zakwestionować. I nie liczyło 
się, że wracam na czas, żyję w zgo-
dzie z przepisami a na zewnątrz 
mam dobrą opinię. Na szczęście po 
13 miesiącach ponownie otworzo-
no mi system przepustkowy. Potem 

– w pewnym momencie, jak dobrze 
pamiętam, to w 2018 roku byłem 
w całym roku 112 dni na przepust-

kach, praktycznie co weekend byłem 
w domu. 

Od kiedy jesteś na wolności? Jak 
obecnie wygląda Twoje życie po tak 
długim wyroku?

Teraz jestem na wolności od 2 miesię-
cy. Czuję ogromną różnicę, jestem jak 
dziecko we mgle. Faktem jest, że ja-
koś poukładałem sobie wszystko, i to 
szybko, bo 19 września wyszedłem 
a 30 już miałem pracę, pracuję cały 
czas, mam rodzinę, dziecko. Tyle, że 
to wszystko tak do mnie nie dociera 

- ta intensywność życia. Jak byłem 
w więzieniu i jeździłem na przepust-
ki, to potem jak wracałem do zakładu 
karnego, to byłem po tych rozjazdach 
zmęczony, nie fizycznie. Poza tym 
tam mniej się działo. Tutaj wstaję o 5 
rano, jadę do pracy, wracam po 17, 
potem jestem cały czas z córką i part-
nerką. Córka ma teraz 2,5 roku, jak 
idzie spać, ogarniam z partnerką dom, 
jest godzina 21, a ja po prostu padam.

Właśnie – czy myślałeś o tym, jak bę-
dzie wyglądało Twoje życie, kiedy już 
wyjdziesz na wolność?

Tak… (śmiech). Wydawało mi się, że 
jak wyjdę z zakładu karnego to będę 
mógł tak dużo robić – będę chodził 
do pracy, zajmował się dzieckiem, 
spędzał czas z partnerką, chodził na 
siłownię i miał jeszcze dużo wolnego 
czasu. A okazuje się, że rzeczywistość 
tak nie wygląda, pracuję po 10-12 
godzin dziennie fizycznie, wracam 
z pracy, tak jak powiedziałem, zajmu-
ję się dzieckiem i padam. Powieki mi 
się automatycznie zamykają (śmiech). 
Pracę mam co prawda fajną, spokoj-
ną, ale jednak intensywność tego ży-
cia jest przeogromna w porównaniu 
z pobytem w zakładzie karnym. Od 
momentu wyjścia przez te 2 mie-
siące nie miałem czasu nawet napić 
się piwa, z drugiej strony jak jestem 

z dzieckiem to nie chciałbym, żeby 
córka widziała mnie z alkoholem 
albo czuła ode mnie alkohol. Poza 
tym mnie do picia nigdy nie ciągnęło, 
mam inne priorytety, dla mnie ważna 
jest rodzina, każdy dzień z dzieckiem 
to każdy dzień do przodu, patrzeć jak 
córka się do mnie każdego dnia przy-
wiązuje, jak się uśmiecha do mnie, 
cieszy jak odbieram ją z przedszkola. 

Powiedz – z perspektywy czasu, nie 
żałujesz tego, co zrobiłeś?

Nie. Nie żałuję, bo gdyby nie to, naj-
prawdopodobniej dawno byłbym 
martwy – albo by mnie w końcu za-
bili, albo sam bym się zaćpał. Głupio 
to może zabrzmi, ale przez to dziś je-
stem na wolności, nie piję, nie ćpam, 
mam rodzinę, mam dziecko, mam 
fajną pracę. Gdybym nie poszedł do 
więzienia, na pewno nie miałbym 
tego, co teraz mam. A doceniam bar-
dzo, to co mi dał obecnie los.  

A przyszłość? Jakie masz plany, ma-
rzenia?

Pierwsze co sobie pomyślałem – w ta-
kiej niedalekiej przyszłości, to wyje-
chać na wakacje z rodziną. To takie 
małe marzenia. No i może otworzyć 
swoją działalność gospodarczą… Po-
myśleć o większym mieszkaniu. Ale 
z bliższych – to kupić sprzęt do ćwi-
czeń na święta, może zamiast tej 
siłowni, do której miałem chodzić 
(śmiech).

Nie ma znaczenia czy małe, czy duże 
– ważne, że są, i są Twoje. Ważne, że 
masz w życiu cel. Życzę Ci zatem 
realizacji wszystkich celów. Bardzo 
dziękuję za rozmowę i przy okazji ży-
czę spokojnych świąt!

Ja również dziękuję, wzajemnie. Trzy-
maj się! •
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Przełomowe orzeczenie  
szczecińskiego sądu  
w sprawie homofobusa

Dyskryminacja oparta na orientacji seksualnej ma taką samą wagę 
jak dyskryminacja ze względu na rasę, pochodzenie i kolor skóry - 
orzekł w 2012 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka  
w Strasburgu (sprawa Vejdeland i inni przeciwko Szwecji). 

felieton

Igor Podeszwik
prawnik, miejski aktywista,  
założyciel inicjatywy  

„Nowy Szczecin”

Debata publiczna nie usprawiedliwia  
mowy nienawiści.



dającą hasła związane z lobby LGBT 
w zakresie działań wobec dzieci oraz 
zwrot „stop pedofilii” w sposób cha-
rakterystyczny przywoływać może 
jednoznaczne skojarzenia. Skoja-
rzenia odnoszące się do koniczności 
podjęcia działań przeciwdziałających 
popełnianiu przestępstw przez okre-

ślone osoby. Sąd uznał, że mogą 
aktualizować się znamiona czynu 
zabronionego. I dalej: „Tym sa-
mym zasadnym jest skłonienie 
się ku argumentacji oskarżyciela, 

iż twórca tejże inicjatywy mógł dą-
żyć do wywołania jednoznacznych 

skojarzeń, mających na celu zrówna-
nia określonych osób (opisanych na 
pojeździe) do osób popełniających 
czyny z art. 200 kk. O ile treści za-
warte na pojeździe miałyby się tyl-
ko sprowadzać do informacji co do 
inicjatyw obywatelskich, nie byłoby 

celowym używanie zwrotów przy-
wołanych na wstępie”.

Co istotne, Sąd Okręgowy 
w  Szczecinie przyznał mi 

status pokrzywdzonego. 
Uznał, że skoro podejmuję 
się działań na rzecz spo-
łeczności LGBT, którym 
z kolei przeciwstawia się 
oskarżony, to posiadam 

uprawnienia do wniesienia 
aktu oskarżenia.
Adam Szostkiewicz z  ty-

godnika „Polityka” tak sko-
mentował tę sprawę: „I oto Sąd 
Okręgowy w Szczecinie przyznał 

rację aktywiście, który miał dość 
jeżdżenia po mieście furgonetki 

z hasłami zestawiającymi pedofilów 
ze społecznością LGBT. Jest tu odro-
bina dziegciu, bo czemu dopiero Sąd 
Okręgowy, a nie rejonowy? Przecież 

że takie hasło to homofobia, zniesła-
wiająca insynuacja i szczucie przeciw 
osobom nieheteroseksualnym, wyda-
je się oczywiste. Bezcenne prawo do 
wolności słowa nie obejmuje mowy 
nienawiści, bo to nie jest mowa, tylko 
rynsztok bełkotu. To chyba też oczy-
wiste. A trzecia oczywistość jest taka, 
że te furgonetki to kuriozum w Euro-
pie. Nie widziałem takiej akcji w żad-
nym kraju europejskim, a odwiedzi-
łem większość, włącznie z Włochami 
i Watykanem.”

Na sam koniec warto przywołać 
słowa Katarzyny Zillmann, srebrnej 
medalistki z Tokio: „W zasadzie to 
szokujące, że prawa człowieka budzą 
tak wielkie kontrowersje, prawda? (…) 
Niezbędna jest powszechna, rzetelna 
wiedza i odczarowanie wyimagino-
wanego wroga. Pokażmy, że nie ma 
powodów do obaw przed nieznanym, 
a ludzi można podzielić tylko na tych 
dobrych lub złych, a rasa, orientacja 
czy wyznanie nie mają tutaj nic do 
rzeczy (…) Homofobia jest wszędzie, 
cały czas. Osoba LGBT ukryta w sza-
fie cierpi. Każda nawet drobna uwaga, 
głupi żart cię paraliżuje i wpycha do 
tej szafy coraz głębiej. Dlatego dzisiaj 

– apeluję do wszystkich – żeby myśleć, 
co się mówi, bo możesz kogoś zranić. 
Nawołuję do empatii. Ktoś nie robi 
wam niczego złego, tyle, że trochę 
inaczej kocha, dlaczego tego kogoś 
dyskredytować”.

Polska najbardziej homofobicznym 
krajem w Unii Europejskiej według 
rankingu ILGA-Europe. Na 49 państw 
w Europie Polska zajęła 43. miejsce 
w rankingu sprawdzającym poziom 
równouprawnienia osób LGBT. Gorzej 
wypadły tylko Białoruś, Monako, Ro-
sja, Armenia, Turcja i Azerbejdżan. •

» mojego Biura – osoby LGBT są jed-
ną z grup szczególnie narażonych 
w Polsce na mowę nienawiści i prze-
moc motywowaną uprzedzeniami.”. 

Polskie prawo pozostało jednak 
niezmienione. Czy to oznacza, że 
kodeks karny pozwala na mowę 
nienawiści? Przełomowe jest w tym 
zakresie najnowsze orzeczenie Sądu 
Okręgowego w  Szczecinie z  dnia 
22 lipca 2021 roku (sygn. akt IV Ka 
834/21). 

Sąd: mogło dojść  
do przestępstwa
 
W dniach 11 - 14 września 2019 roku 
po Szczecinie poruszała się homofo-
biczna furgonetka z obraźliwymi tre-
ściami na plandece pojazdu: „Czego 
lobby LGBT chce uczyć dzieci” oraz 

„stop pedofilii”. Tego typu furgonet-
ki jeżdżą po całej Polsce. Wcześniej, 
wspólnie z Dagmarą Adamiak (fun-
dacja RÓWNiE), Bartoszem Lechem 
(współpracownik OBWE, Unii Eu-
ropejskiej oraz międzynarodowej 
organizacji byłego prezydenta USA 
Jimmy’ego Cartera) oraz Jarosławem 
Zaleskim (LOVE Club) złożyłem do 
Prezydenta Szczecina petycję o przy-
jęcie Karty LGBT, której jednym 
z elementów jest rzetelna edukacja 
seksualna wg standardów Światowej 
Organizacji Zdrowia. W mieście to-
czyła się żywa debata publiczna na 
ten temat. Z kolei w prokuraturze zło-
żyłem zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa przez kie-
rowcę homofobusa, wnosząc o ści-
ganie sprawcy z urzędu (art. 212 kk). 
Prokuratura odmówiła, ale zebrała 
materiał dowodowy – zabezpieczy-
ła monitoring oraz ustaliła spraw-

cę zdarzenia. Następnie wniosłem 
prywatny akt oskarżenia do Sądu 
Rejonowego Szczecin – Centrum 
w Szczecinie. Wskazywałem na bar-
dzo ważny kontekst sytuacyjny, mia-
nowicie krótki okres czasu między 
złożeniem przez nas petycji, żywą 
debatą publiczną w mieście, a prze-
jazdem homofobusa. 

W dniu 18 marca 2021 roku Sąd 
Rejonowy Szczecin – Centrum 
w Szczecinie umorzył postępowa-
nie, wskazując, że: „znajdujące się na 
plandece pojazdu napisy „stop pedo-
filii” i „stoppedofilii.pl” oraz ich umiej-
scowienie wskazywały, że zamiarem 
sprawcy było odesłanie do adresu 
strony internetowej z promowaniem 
obywatelskiego projektu ustawy”. Sąd 
odmówił mi też przyznania statusu 
pokrzywdzonego w sprawie. Zaskar-
żyłem powyższe postanowienie, wno-
sząc o jego uchylenie.

W dniu 22 lipca 2021 roku Sąd 
Okręgowy w Szczecinie uchylił za-
skarżone postanowienie i sprawę 
przekazał Sądowi Rejonowemu 
Szczecin – Centrum w Szczecinie do 
dalszego postępowania. Sędzia To-
masz Karwacki szczegółowo wyjaśnił, 
dlaczego rozstrzygnięcie sądu rejono-
wego było błędne: 

„(…) sąd I-ej instancji odniósł się do 
części z treści zamieszonych na pojeź-

dzie, który miał prowadzić oskarżony 
i w oparciu o to dokonał interpretacji, 
iż zapisy „stop pedofilii” i stoppedofilii.pl” 
z uwagi na ich umiejscowienie stano-
wiły odesłanie do miejsca, gdzie na-
leży poszukiwać dalszych treści co do 
obywatelskiego projektu ustawy. Jest 
to jednak ocena niepełna. Niepełność 
wynika stąd, iż stanowisko sądu I-ej 

instancji nie odnosi się do wszystkich 
treści, jakie były umieszczone na po-
jeździe jak i umiejscowienia ww. zwro-
tów. Wyeksponowano bowiem na po-
jeździe również napis „czego lobby lgbt 
chce uczyć dzieci” i bezpośrednio 
pod nim umieszczono zwrot wy-
żej przytoczony, jak również tre-
ści przywoływane przez sąd I-ej 
instancji. Takie umiejscowie-
nie poszczególnych zwrotów 

– o jasnej treści i jednocześnie 
jednoznacznej pejoratywności 

– będących przedmiotem po-
stępowania zakreślonym przez 
oskarżyciela powoduje, iż nie 
sposób uznać za trafne stwierdzenia 
zawartego w zaskarżonym postano-
wieniu, iż doszukiwanie się istnienia 
czynu zabronionego „jest wynikiem 
(…) dowolnego wnioskowania co do 
motywacji oskarżonego wyrażonego 
przez oskarżyciela”. 

Sąd Okręgowy w Szczecinie zwrócił 
uwagę, że pojazd z plandeką posia-

ingremio / styczeń - luty 2022 28 29

Pokażmy, że nie ma powodów do obaw przed  
nieznanym, a ludzi można podzielić tylko na tych 
dobrych lub złych, a rasa, orientacja czy wyznanie 
nie mają tutaj nic do rzeczy.
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po 1959 roku. Quido Reck wieloletni 
dyrektor Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych w Szczecinie wykonał 
jeden z pierwszych dla adwokatów 
Romana Łyczywka i Tadeusza Bura-
kowskiego. Następne były już dla Lu-
dwika Piosickiego, Jego syna Jerzego, 
a także zaprzyjaźnionych adwokatów 
Michała Domagały, Włodzimierza Ły-
czywka, Janiny i Edwarda Rozwałków.

W 1963 roku zainicjowano Mię-
dzynarodowe Bienale Exlibrisu 
w Malborku. Na przestrzeni wielu lat 
odbyło się około 25 konkursów orga-
nizowanych przez Muzeum Zamkowe. 

Z dniem 15 lipca 1964 roku w Szcze-
cinie przy księgarni „Klubowej” roz-
poczyna działalność Klub Bibliofilów 
Szczecińskiego Towarzystwa Kultury, 
otwierający ciekawą kartę w życiu 
naszego miasta. Osobami nader wi-
docznymi są członkami naszej Izby. 
W 1982 roku w ramach prac Ośrodka 
Badawczego Adwokatury, jako pierw-
szą pozycję Oficyny Bibliofilskiej 
Adwokatów wydrukowano 3000 eg-
zemplarzy „Ekslibrisów adwokackich” 
autorstwa adwokatów Romana Ły-
czywka i Jerzego Piosickiego. 

W kolejnych latach tygodnik „Mo-
rze i Ziemia” prezentował rubrykę „Ex 
libris szczeciński” redagowaną przez 
mecenasa Piosickiego. Kontynuował 
to w roku 1998 „Kurier Szczeciński”, 
by po kilkuletniej przerwie wznowić 
ją z uwagi na duże zainteresowania 
czytelników. 

W 2010 roku Szkoła Główna Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
wydała swoisty herbarz, antologię 
ekslibrisów zaprojektowanych przez 

autora tej pozycji Ludwika Piosic-
kiego. Jedno jest pewne, że ci którzy 
mają swoje ekslibrisy stwierdzał arty-
sta, nie tylko czytają książki, ale wręcz 
je kochają i bezwzględnie szanują. 
Zapytywał „czy również czytają horo-
skopy?”. Jeżeli ekslibris wyszedł spod 
ręki Ludwika Piosickiego, to wyczytu-
jemy z niego pod jaką gwiezdną kon-
stelacją urodził się właściciel książki, 
a nawet cała jego rodzina.

To ojciec Jerzego i niecodzienny zo-
diakalny lew, żołnierz Armii gen. Wła-
dysława Andersa i członek zespołu 
redakcyjnego czasopisma „Dziatwa”. 

Wydawane ono było pod auspicjami 
Polskiego Czerwonego Krzyża przy 
dowództwie 2 Korpusu i adresowa-
ne do dzieci polskich rozsianych po 
całej Europie przez wojenną zawie-
ruchę. Ludwik Piosicki był ponadto 
twórcą obrazów batalistycznych, or-
ganizatorem wystaw od 1945 roku 
we Włoszech w Barii aż do 2014 roku 
w Szczecinie. Jest autorem wielu eks-
librisów nie tylko adwokackich czy 
sędziowskich, ale także literatów, ak-
torów i ludzi nauki.

Jego syn mecenas Jerzy Piosicki 
poza uprawianiem malarstwa, gra-
fiki i medalierstwa był także twórcą 
wielu, nie tylko adwokackich, eksli-
brisów. Przyznam nieskromnie, że 
ostatni wykonał dla mnie, co uznaję 
za bardzo duże wyróżnienie. Zamy-
kając tę publikację pragnę Państwu 
przedstawić ekslibrisy obu twórców, 
którzy pozostawać będą przez długie 
lata w naszej pamięci.

W następnych numerach „In Gre-
mio” pozwolę sobie Szanownym 

Czytelnikom przybliżyć ekslibrisy 
szczecińskich adwokatów, oddających 
przez twórców ich pasje.

Na zakończenie tylko dodam (aby 
nie nużyć Czytelnika tematem), co 
pisywano „drzewiej” na ekslibrisach:

„kto tę książkę świśnie
niech na gałęzi zawiśnie”

lub
„kto tę książkę ukradnie
niech mu ręka odpadnie,
a kto ją schowa pod futro 
tego niech obwieszą jutro” •

Najstarszy polski protoekslibris na-
leżał do arcybiskupa Jarosława Skot-
nickiego (zmarłego w 1376 roku), któ-
ry ozdabiał swe rękopisy rodowym 
herbem Bogoria.

W XV wieku wraz z rozwojem sztu-
ki drukarskiej zaczęto książki ozna-
czać superekslibrisami, czyli herbami 
tłoczonymi na skórzanych oprawach. 
Zdobiły one zbiory książek należą-
cych do książąt pomorskich. Herb 
Gryfitów widniał na pozycjach zgro-
madzonych w bibliotekach zarówno 
u Jana Fryderyka, jak i Filipa II. Ich 
zamkowe libraria liczyły sobie 2500 
dzieł.

Pod koniec XVI wieku ekslibris to-
ruje sobie już drogę do księgozbiorów 
publicznych. Jako pierwsza swoje 
książki zaczęła sygnować nimi Biblio-
teka Rady Miejskiej Gdańska.

Po odzyskaniu przez nasz kraj 
niepodległości, w roku 1921 roku 
powstaje w Warszawie Towarzystwo 
Bibliofilów Polskich, a rok później 
w Krakowie Towarzystwo Miłośni-
ków Książki. Ukazują się periodyki 

„Exlibris” i „Silva Rerum”. Rozpoczyna 
działalność Kapituła Orderu Białego 

Kruka przyznawanego za szczególne 
zasługi na niwie bibliofilskiej. Przed 
II Wojną Światową najwięksi artyści 
tacy jak Witkacy, Bruno Schulz czy 
Karol Hiller wykonywali exlibrisy 
dla lekarzy, adwokatów, a także osób 
z tzw. towarzystwa.

Nowoczesny ekslibris stał się źró-
dłem do badań dziejów książki, bi-
bliotekarstwa, a nawet czytelnictwa 
kultury. To znak o wartości historycz-
nej, naukowej, a także artystycznej. 
Punktem wyjścia dla badania tych 
wartości mogą być takie ekslibrisy 
jak donacyjne - podające nazwiska 
darczyńców bibliotek, okolicznościo-
we - uświetniające rocznice, czy zna-
mienite uroczystości, ślepe - z po-
zostawionym miejscem na autograf 
właściciela, a  także krajoznawcze, 
muzyczne, sakralne, zodiakalne i co 
istotne prawnicze. Tym ostatnim 
chciałbym poświęcić cykl felietonów 
rozpoczynających się w  „In Gre-
mio” z Nowym Rokiem. Wykonano 
je różnymi technikami- akwafortą, 
mezzotintą czy linorytem. Adwokaci 
naszej Izby sygnują swe woluminy 
w liczbie prawie pięćdziesięciu osób, 
które dysponowały lub dysponują 
książkami w takiej ilości, że mogą 
stanowić one księgozbiór.

Małymi formami graficznymi, 
a w szczególności ekslibrisami pla-
stycy zaczęli zajmować się dopiero 
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Spacerem po adwokackich  
ex librisach

Ex libris to znak własnościowy. Jego łaciński zwrot oznacza  
„z książek”. Papierowa nalepka z nazwiskiem posiadacza książki 
wklejana jest tradycyjnie na wewnętrznej stronie okładki.  
Pierwotnie miał on chronić przed utratą cennych zbiorów  
ich właściciela. Z czasem stał się jednak graficzną ozdobą,  
portretem zainteresowań bibliofila.

Andrzej Zajda
adwokat, kierownik szkolenia 
aplikantów Szczecińskiej Izby 
Adwokackiej, członek Komisji 
Kształcenia Aplikantów  
Adwokackich przy NRA

felieton

„Ex ungue Leonem” 
Poznać lwa po pazurach, a wielkiego  
artystę po pociągnięciach pędzla. 
/tłumaczenie z Plutarcha/
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nie będzie dużą dolegliwością. Pozo-
stali jeśli zechcą, znajdą możliwość 
przełączenia kanału na Master Che-
fa. Tak samo, jak w niedzielę zrobią 
zakupy w sklepie pomimo obowiązu-
jącego zakazu handlu. Władza abso-
lutna na to by nie pozwoliła. Spieszę 
przypomnieć, ze w Korei Północnej za 
oglądanie Squid Games rozstrzeliwu-
je się z działka przeciwlotniczego.

5. Strefy wolne od LGBT

Były, już ich nie ma. Przywilej de-
mokracji. Władza absolutna na ich 
likwidacje by nie pozwoliła, a wręcz 
przeciwnie, powiększałby je. Dzięki 
Trybunałowi Konstytucyjnego może-
my bezkarnie odmawiać świadczenia 
usług dla gejów/nazistów/WOŚPU. 
Cykliści i sędziowie także mogą spo-
tkać się z tego rodzaju ostracyzmem. 
Ja uznałbym to za szczytowe osią-

gnięcie naszych standardów demo-
kratycznych. To, że można odmówić 
obsłużenia niepełnosprawnego albo 
czarnoskórego to wszak kwestia obro-
ny wolności wyboru.

6. Niezawisłość sędziowska

Jeszcze jest. O ile sędziowie nie orze-
kają o Juszczyszynie, neo-KRSie, 
prawie europejskim i paru wrażli-
wych z punktu widzenia Państwa 
kwestiach, bo wtedy dyscyplinarka 
i zawieszenie w czynnościach. A przy-
najmniej utrata funkcji. Dla pesymi-
stów polecam jednak punkt 4 i przy-
pominam, że w Korei Północnej nie 
ma Pawła Juszczyszyna.

7. Sąd Najwyższy

Ma to szczęście, że nie mówi się 
o nim jeszcze Sąd Najwyższy Pani 

Małgorzaty Manowskiej. Z naciskiem 
na jeszcze. 

Palce plączą się po klawiaturze i mo-
głyby jeszcze pisać długo. O szcze-
pionkach, legislacji, błyskawicach, 
protestach ulicznych i niepodległości. 
Marszu Niepodległości też. Myślę jed-
nak, że szkoda nerwów tak swoich jak 
i Czytelników. Jest godzina 12.13, Syl-
wester roku 2021 roku, tym bardziej 
czas kończyć pisanie i sięgnąć do za-
mrażarki po mrożącą się tam wódkę. 
Bo przeżyć ten świat bez wódki uda 
się chyba tylko abstynentom, chociaż 
i tego nie byłbym taki pewien.

Wszystkim, którym dane jest czytać 
te refleksje, życzę jednak, żeby w kolej-
nym roku nie musieli pić wódki, omi-
nęły ich choroby, inflacja i złe prawo. 
A przede wszystkim, żeby omijali ich 
ludzie o pewnych cechach wrodzonych.
Kropka. •

Mam tu oczywiście na myśli cechy 
ludzkiej natury, bo o ile Remigiusz 
Mróz przebojem wdarł się na pół-
ki księgarń i  listy najpopularniej-
szych książek, to szczęśliwie władza 
absolutna jeszcze nie wtłoczyła się 
w krwiobieg naszego kraju. Schyłek 
roku to doskonała okazja do tego, 
aby to Czytelniczkom i Czytelnikom 
udowodnić, odnosząc się do kilku 
instytucji i osób, które immanentnie 
wiążą się z rokiem 2021 roku i naj-
ważniejszymi w nim wydarzeniami. 
Wybranymi absolutnie subiektywnie 
i (prawie) przypadkowo. A na pewno 
nie chronologicznie.

1. Trybunał Konstytucyjny

Zwany pod bardziej znamienną 
(a może i adekwatną) nazwą jako 
Trybunał Konstytucyjny Julii Przy-
łębskiej jest żywym dowodem na to, 
że do władzy absolutnej w Polsce jesz-
cze bardzo daleko. Można rzecz jasna 
dostrzec pewną prawidłowość w tym, 
że wydawane wyroki są korelatem 
oczekiwań władzy. Tak samo zresztą 
jak i te, niewydawane pomimo ocze-

kiwań społecznych (jak choćby tzw. 
„ustawa dezubekizacyjna”). Pesymi-
stom pragnę jednak zwrócić uwagę, 
że władza absolutna nie musiałaby 
uciekać się do takich rozwiązań, oj 
nie. Byłaby chłosta, publiczny pręgież 
i szafot dla wrogów suwerena. A skoro 
publicznych egzekucji nie ma – do-
ceńmy pozory trójpodziału władzy 
i cieszmy się nimi. Dopóki, dopóty są.

2. Teatr Słowackiego

Kiedy Kazimierz Dejmek wystawiał 
w 1968 roku „Dziady” w Warszawie 
na ulice nie wtargnęły tłumy roze-
mocjonowanych fanów demokracji. 
Spektakl zdjęto, nie spełniał bowiem 
oczekiwań władzy i nie był zgod-
ny z jej linią polityczną. W efekcie 
grupka studentów i owszem, zabary-
kadował się na terenie Uniwersytetu 
Warszawskiego, a tłumy robotników 
manifestowały na ulicach i zakłado-
wych wiecach poparcie dla (jedynie)
słusznej linii partii. No i o tym, że 

„Syjoniści do Synaju”. A cóż się sta-
ło po spektaklu „Dziadów” w Krako-
wie? Otóż nic. No może prawie nic, 
bo pani kurator i minister kultury 
oświaty potępili antypaństwoą i po-
lityczną wymowę przedstawienia. 
Tłumy na ulicę nie wyszły, studenci 
nie barykadowali się na uczelniach, 

spektakl dalej grają. Pełnia demokra-
cji, każdy wszak może wyrażać swe 
opinie o działaniach artystycznych. 
A to, że minister kultury cofnął do-
tację na działalność publiczną teatru 
to jego prawo.

3. Stan wyjątkowy na granicy 
polsko-białoruskiej

A, przecież można było wprowadzić 
go w całym kraju. Na pewno władza 
z tendencjami autorytarnymi właśnie 
w taki sposób by postąpiła i nie ogra-
niczyła obostrzeń stanu wyjątkowego 
do przygranicznego rejonu. Nie da-
wałaby też przyzwolenia na niezgod-
ne z prawem międzynarodowym (za 
to zgodne z wolą gawiedzi) praktyki 
push-back wobec przepychanych 
z drugiej strony granicy uchodźców, 
tylko kazała strzelać. Przecież wła-
dza absolutna właśnie w taki sposób 
działa, brutalnie, bez tworzenia pozo-
rów humanitaryzmu i przestrzegania 
standardów prawa. Tak krajowego, jak 
i międzynarodowego.

4. TVN

Za czasów mego wczesnego dzieciń-
stwa pewnego grudniowego dnia nie 
było teleranka. Zastąpił go smutny 
pan w okularach i czołgi na ulicach. 
A czy ktoś z Was, drodzy Czytelnicy 
widział takie sceny w naszym kraju? 
Na pewno nie. Na każdym kanale 
obejrzeć dziś można Kaczora Donal-
da (zestawienie przypadkowe) w róż-
nych konfiguracjach. Nie łudźmy się, 
dla tych wszystkich, których nastroje 
kreuje Zenon M. i  jego zespół mu-
zyczny brak jakiejś stacji telewizyjnej 
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Arkadiusz Krupa
Sędzia Sądu Rejonowego 
w Łobzie

Nigdy nie sądziłem, że pisząc felieton, a tym bardziej felieton  
noworoczny sięgnę po cytat z Remigiusza Mroza. Jednak podobno 
tylko świnie nie zmieniają poglądów, cóż zatem w obliczu tego  
stwierdzenia uczynić ma prowincjonalny sędzia. Tym bardziej,  
gdy cytat doskonale oddaje to, co toczy się za naszymi oknami  
i nazywa „życiem społeczno - politycznym”. 

„- Potrzebujesz odbicia - dodał premier 
- I ty mi w tym pomożesz? 
- Nie, ja docisnę cię tak, że już nie wstaniesz. 
Spojrzał z pogardą na wózek, jakby chciał zasugerować,  
że ta uwaga nie była do końca przenośnią. 
- Swoją drogą, jak rehabilitacja? 
- Całkiem nieźle - odparł Patryk obojętnie. - A twoja? 
- Mnie nic nie dolega. 
- Racja. Skurwysyństwo to nie choroba, tylko cecha  
wrodzona.” 
/Remigiusz Mróz, Władza absolutna/



Wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Szczecinie 
z dnia 13 stycznia 2021 r., 
sygn. akt I ACa 557/20

Przewodniczący:  
SSA Tomasz Sobieraj (sprawozdawca)
Sędziowie SA: 
Artur Kowalewski, Małgorzata Gawinek

1. Wynikająca z art. 381 k.p.c. możli-
wość pominięcia przez sąd drugiej 
instancji nowych faktów i dowodów 
nie oznacza dowolności w tym zakre-
sie. Sąd drugiej instancji nie powinien 
pomijać nowych faktów i dowodów 
wskazujących na prawdopodobień-
stwo odmiennego rozstrzygnięcia, niż 
wynikające z zaskarżonego wyroku. 
Nie podlegają pominięciu nowe fakty 
i dowody, których potrzeba powołania 
wynikła później, czyli po wydaniu wy-
roku przez sąd pierwszej instancji. Po-
trzeba taka może wynikać z zawartych 
w motywach wyroku tego sądu stwier-
dzeń dotyczących okoliczności przyję-
tych za podstawę rozstrzygnięcia.
2. Reguły rozkładu ciężaru dowodu 
mają fundamentalne znaczenie dla 
dokonania prawidłowej oceny wyko-
nania przez każdą ze stron obowiąz-
ku dowodzenia w zakresie przesła-
nek uzasadniających roszczenie lub 
zwalniających od obowiązku jego 
spełnienia. W pierwszej kolejności 
obowiązkiem sądu jest więc ustalenie, 
czy strona inicjująca proces wykazała 
okoliczności faktyczne, których istnie-
nie determinuje możliwość skutecz-
nego wpisania (subsumcji) w odpo-
wiednią podstawę prawną. Jeżeli tak 
się nie stało, to fakt ten samoistnie ni-
weczy zasadność powództwa i to nie-
zależnie od tego, czy pozwany udo-
wodnił podstawy faktyczne przyjętej 
linii obrony. Uwzględniając treść art. 
6 k.c. przyjąć należy, że wierzyciela 

(powoda) dochodzącego od dłużnika 
(pozwanego) spełnienia świadczenia 
obciąża ciężar wykazania przysługu-
jącej mu wobec dłużnika wierzytelno-
ści, tj. wykazania wszystkich faktów, 
z którymi właściwe przepisy mate-
rialne wiążą powstanie wierzytelności 
o określonej treści i rozmiarze. Dłuż-
nika natomiast obciąża ciężar wyka-
zania, że wierzytelność ta nie istnieje 
(np. w obliczu nieważności umowy, 
na którą powołał się wierzyciel), czy 
też istnieje w kwocie mniejszej, ewen-
tualnie, że rozliczył się on z wierzycie-
lem z przekazanych mu środków.

Wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Szczecinie 
z dnia 27 kwietnia 2021 r., 
sygn. akt I ACa 387/18 
i sygn. akt I ACz 372/18

Przewodniczący:  
SSA Krzysztof Górski
Sędziowie SA:
Artur Kowalewski (sprawozdawca),
Leon Miroszewski

1. Ocena, czy sąd pierwszej instancji 
rozpoznał istotę sprawy, dokonywa-
na jest na podstawie analizy żądań 
pozwu i przepisów prawa material-
nego stanowiących podstawę roz-
strzygnięcia, nie zaś na podstawie 
ewentualnych wad postępowania 
wyjaśniającego, w tym dotyczących 
zakresu przeprowadzonego postępo-
wania dowodowego, oceny dowodów, 
czy dokonanych w jej wyniku ustaleń 
faktycznych.

2. Przepisy ustawy z dnia z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
1990) przewidują mieszany – admini-
stracyjny i cywilny, sposób dochodze-

nia przez wieczystego użytkownika 
jego praw, gdy właściciel nierucho-
mości zmierza do aktualizacji wyso-
kości opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste. W pierwszej kolejności, 
na skutek złożenia wniosku, o któ-
rym mowa w art. 78 ust. 2 powołanej 
ustawy, właściwym do orzeczenia, czy 
aktualizacja opłaty jest nieuzasadnio-
na albo jest uzasadniona w innej wy-
sokości, jest samorządowe kolegium 
odwoławcze. Postępowanie przed 
tym organem, choć dotyczy sprawy 
cywilnej w rozumieniu art. 1 k.p.c., 
nie jest postępowaniem cywilnym. 
Takie postępowanie inicjowane jest 
dopiero sprzeciwem od orzeczenia 
samorządowego kolegium odwoław-
czego. W wyniku takiego sprzeciwu 
objęte nim orzeczenie w całości traci 
moc, a wniosek, o którym mowa w art. 
78 ust. 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami zastępuje pozew. Postę-
powanie przed sądem ma charakter 
całkowicie odrębny i nie ma funkcji 
kontrolnej, ani w stosunku do samego 
postępowania, ani orzeczenia wyda-
nego przez samorządowe kolegium 
odwoławcze.

3. Wydatki związane z koniecznością 
zaopatrzenia nieruchomości użyt-
kownika wieczystego w wodę z miej-
skiej sieci, odprowadzenia ścieków 
sanitarnych do miejskiej sieci kana-
lizacji sanitarnej, nawet gdy wynika to 
z określonego w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczenia gruntu, nie mogą być 
uznane za nakłady konieczne wpły-
wające na cechy techniczno-użytko-
we gruntu, o których mowa w art. 77 
ust. 6 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1900).

Orzeczenie Sądu 
Apelacyjnego w Szczecinie 
z dnia 12 listopada 2020 r., 
sygn. akt II AKa 166/20

Przewodniczący:   
SSA Małgorzata Jankowska
Sędziowie:  
SA Stanisław Stankiewicz  
(sprawozdawca), SO del. do SA  
Dorota Mazurek

Art. 19 ustawy z dnia 18 października 
2006 r. o ujawnianiu informacji o do-
kumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944–1990 oraz treści 
tych dokumentów stanowi wprost, 
że w zakresie nieuregulowanym jej 
przepisami do postępowania lustra-
cyjnego, w tym odwoławczego oraz 
kasacyjnego, stosuje się odpowied-
nio przepisy Kodeksu postępowania 
karnego. Skoro takie unormowanie 
zostało zamieszczone w rozdziale 

„Postępowanie lustracyjne”, to „odpo-
wiednie” stosowanie przepisów Ko-
deksu postępowania karnego może 
mieć miejsce dopiero po wszczęciu 
postępowania lustracyjnego (w trybie 
określonym w art. 20 ww. ustawy), nie 
zaś na etapie czynności przygotowaw-
czych je poprzedzających. Natomiast 
przed wszczęciem postępowania lu-
stracyjnego, „odpowiednie” stosowa-
nie przepisów Kodeksu postępowania 
karnego ma zakres ograniczony, do 
czynności ściśle określonych w prze-
pisie art. 52e ust. 3a (w zw. z art. 52a 
pkt 3) ustawy z dnia 18 grudnia 1998 
r. o Instytucie Pamięci Narodowej - 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu.

Wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Szczecinie 
z dnia 24 lutego 2021 r., 
sygn. akt II AKa 24/21

Przewodniczący:   
SSA Andrzej Wiśniewski
Sędziowie: 
SA Stanisław Kucharczyk,  
SO del. do SA Maciej Strączyński  
(sprawozdawca)

Ponieważ w postępowaniu lustracyj-
nym, w zakresie ustawą lustracyjną 
nieuregulowanym, stosuje się prze-
pisy Kodeksu postępowania karnego, 
stwierdzić trzeba, że wniosek o auto-
lustrację jest, w rozumieniu art. 14 § 
1 k.p.k., wnioskiem o wszczęcie postę-
powania złożonym przez uprawnio-
ny podmiot. Wniosek taki zaś może 
zostać skutecznie cofnięty w każdym 
czasie. Oznacza to, że cofnięcie wnio-
sku autolustracyjnego przez lustro-
wanego, niezależnie od tego, w jakiej 
fazie postępowania miało to miejsce, 
jest prawnie skuteczne oraz skutkuje 
ujemną przesłanką procesową z art. 17 
§ 1 pkt 11 k.p.k. jako inna, niż wymie-
niona w pkt. 1-10 tego przepisu, oko-
liczność wyłączająca postępowanie.

Postanowienie Sądu 
Apelacyjnego w Szczecinie 
z dnia 7 maja 2021 r., 
sygn. akt II AKp 76/21

Przewodniczący:   
SSA Stanisław Stankiewicz  
(sprawozdawca)

Wystąpienie prokuratora o przedłuże-
nie stosowania tymczasowego aresz-
towania przez sąd apelacyjny na okres 
przekraczający 12 miesięcy - w trybie 
art. 263 § 4 k.p.k. - ma charakter nad-

zwyczajny i dopuszczalne jest jedynie 
w toku prowadzonego śledztwa (arg. ex 
art. 263 § 4 k.p.k.). Wprawdzie w ww. 
przepisie nie ma wprost o tym mowy, 
lecz do takiej konstatacji prowadzi 
określenie podmiotu uprawnionego 
do wystąpienia z wnioskiem o jego 
przedłużenie. Jest nim bowiem „wła-
ściwy prokurator bezpośrednio prze-
łożony wobec prokuratora prowadzą-
cego lub nadzorującego śledztwo” (zob. 
art. 31 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 
2016 r. Prawo o prokuraturze - t.j. Dz. 
U. z 2021 r., poz. 66). Wyłączona jest 
tym samym możliwość przedłużenia 
tymczasowego aresztowania - w tym 
nadzwyczajnym trybie - w toku pro-
wadzonego dochodzenia, zaś warun-
kiem przedłużenia stosowania izola-
cyjnego środka zapobiegawczego jest 
przejęcie sprawy do śledztwa.

Postanowienie Sądu 
Apelacyjnego w Szczecinie 
z dnia 16 czerwca 2021 r., 
sygn. akt II AKz 359/21

Przewodniczący:  
SSA Stanisław Stankiewicz 
(sprawozdawca)

Podpisanie przez aplikanta radcowskie-
go, nieposiadającego wyraźnego upo-
ważnienia do tej czynności, zażalenia 
na postanowienie sądu w przedmiocie 
przedłużenia tymczasowego aresztowa-
nia, w sytuacji gdy ujęte w środku od-
woławczym oświadczenie woli zostało 
wyrażone przez uprawnionego obrońcę 
(adwokata), należy traktować analogicz-
nie do braku podpisu osoby uprawnio-
nej, a więc jako brak usuwalny, który 
może być naprawiony (uzupełniony) 
i stąd niedopuszczalne jest wydanie 
zarządzenia o odmowie przyjęcia za-
żalenia, bez uprzedniego wezwania do 
usunięcia jego braku formalnego - w za-
kresie uzupełnienia podpisu uprawnio-
nego obrońcy (adwokata) podejrzanego 
(arg. ex art. 120 § 1 i § 2 k.p.k.).
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