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Od redakcji

 Szanowni Czytelnicy,
Przed Państwem kolejne wydanie kwartalnika „Na wokandzie”. Te-

matem przewodnim aktualnego numeru są zmiany w prokuraturze 
związane z Ustawą o prokuraturze, która weszła w życie 4 marca 2016 r. 
Oprócz artykułów dotyczących tego zagadnienia, zamieściliśmy również 
obszerny wywiad z Prokuratorem Krajowym Bogdanem Święczkowskim. 

Ponadto w najnowszym „Kwartalniku” znajdą Państwo aktualne i cie-
kawe artykuły związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości 
np.: Dla kogo darmowa pomoc prawna, Gdzie szukać statystyk wymiaru 
sprawiedliwości, Wybór pionów dyscyplinarnych w izbach adwokackich 
oraz wiele innych. 

Sporo miejsca poświęcamy także regulacjom prawnym zaproponowa-
nym w ostatnim czasie przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz szczegó-
łom otwarcia dostępu do zawodów prawniczych. Dodatkowo w „Na wo-
kandzie” znajdują się porady dla młodych prawników (w części Aplikacja 
i Kariera), przegląd orzecznictwa Trybunału w Strasburgu oraz opinie 
prawników – praktyków. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w naj-
nowszym „Kwartalniku” będą użyteczne w Państwa codziennej pracy.

Zapraszamy do lektury
Redakcja

„Na wokandzie” – kwartalnik 
Ministerstwa Sprawiedliwości
nr 2(28)/2016

REDAKCJA, TEL. 22 52-12-281 
Robert Rusinek (redaktor naczelny) 
Aneta Dróbecka (konsultacja prawna)
Piotr Potrebka (skład)

WYDAWCA: 
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11, 00–950 Warszawa 
www.nawokandzie.ms.gov.pl
nawokandzie@ms.gov.pl

Michał Wójcik Sekretarzem Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości
29 kwietnia 2016 r. Prezes Rady Ministrów 
Beata Szydło, na wniosek Ministra Spra-
wiedliwości Zbigniewa Ziobro, powołała 
Michała Wójcika na stanowisko Sekreta-
rza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści oraz Pełnomocnika do spraw Informa-
tyzacji Wymiaru Sprawiedliwości.

Michał Wójcik – ur. 17 kwietnia 1971 r. 
w Krakowie, ukończył studia prawnicze na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Śląskiego. Poseł na Sejm V i VIII 
kadencji. Po wyborach parlamentarnych 
w 2005 r. przewodniczył stałej Podkomisji 
Rzemiosła i Usług, zasiadał też w Komi-
sji Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisji 
Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz 
Komisji Nadzwyczajnej „Solidarne Pań-
stwo”. W roku 2015 ponownie uzyskał 
mandat poselski z okręgu katowickiego. 
Zasiada w Komisji Gospodarki i Rozwoju 
oraz Komisji Społecznej i Rodziny. Trzy-
krotnie wybrany na radnego do Sejmiku 
Śląskiego. 

Żonaty, jedno dziecko. 
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Prokuratura ma służyć społeczeństwu

Wywiad z Bogdanem Święczkowskim – Prokuratorem Krajowym, wcześniej 
m.in. Wiceministrem Sprawiedliwości i szefem ABW 

Robert Rusinek: – Pod względem 
rozbudowania prokuratury bijemy 
na głowę inne kraje UE, mimo to 
społeczeństwo, jak pokazują son-
daże, w dużej mierze źle ocenia jej 
działania…
Bogdan Święczkowski: − Niestety 
struktura polskiej prokuratury i cały 
schemat jej działania został ukształ-
towany w 1989 r. Tak naprawdę nikt 
nie zastanawiał się, jak wtedy i przez 
kolejne dwadzieścia kilka lat, powin-
no wyglądać ulokowanie prokuratury 
w systemie władzy publicznej. Czy pro-
kuratura powinna być częścią władzy 
sądowniczej, wykonawczej czy może 
organów kontroli prawnej. Temat pro-
kuratury nie znalazł się też w Konstytu-
cji. Zatem tak naprawdę nikt do końca 
nie wiedział, lub nie chciał wiedzieć, 
czym jest prokuratura i czym powinna 
się zajmować.

Na szczęście ostatnie zmiany jasno 
wskazały miejsce polskiej prokuratu-
ry w systemie władzy publicznej, jako 
elementu władzy wykonawczej poprzez 
unię personalną urzędu Prokuratora 
Generalnego i Ministra Sprawiedliwo-
ści. Ale stało się to dopiero po 26 latach 
od transformacji ustrojowej. Do tego 
czasu niestety prokuratura i prokurato-
rzy miotali się pomiędzy władzą sądow-
niczą a wykonawczą i nie bardzo było 
wiadomo, czy przede wszystkim mają 
stać na straży praworządności czy też 
zajmować się ściganiem przestępstw. 
To powodowało, że prokuratura funk-
cjonowała niesprawnie i taki był jej od-
biór w ocenie obywateli. Warto zwrócić 
uwagę, że duża część prokuratorów – 
według różnych badań od 20 do 40% 
– zajmowała się nadzorem, kontrolą, 
wizytacjami i administrowaniem pro-
kuraturą, a nie prowadzeniem postępo-
wań przygotowawczych, czy oskarża-
niem przestępców przed sądem.

Duży wpływ na wizerunek prokura-
tury miał fakt, że zbyt mało prokura-
torów angażowało się w pracę śledczą, 
zapominając o tym, że głównym zada-
niem prokuratury jest służba Rzecz-
pospolitej, a nie praca dla siebie, dla 
sądu, jednego, czy drugiego ministra. 
Jednocześnie warto też pamiętać, że 

przez wiele lat prokuratura była nie-
doinwestowana, brakowało środków 
finansowych na prowadzenie postępo-
wań przygotowawczych, na inwestycje, 
remonty i tak dalej…

− Konstytucja mówi m.in., że 
rząd „zapewnia bezpieczeństwo we-
wnętrzne państwa oraz porządek 
publiczny"… Jaki związek z rzeczy-
wistością miały dotychczas te słowa?

− Przez ostatnie pięć lat na pewno 
miały niewiele wspólnego z rzeczywi-
stością, a przede wszystkim z dotych-
czasowym systemem bezpieczeństwa 
publicznego w naszym kraju, gdzie 
jego istotną częścią do 2010 r. była 
prokuratura. Natomiast przez całko-
wicie nieudaną reformę rozdzielającą 
prokuraturę od Ministra Sprawiedli-
wości doprowadzono do tego, że pro-
kuratura stanęła obok istotnych insty-
tucji bezpieczeństwa narodowego, nie 
brała udziału w procesie zapewnienia 
spójnego, logicznego, transparentnego 
i skutecznego systemu bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa oraz nie dbała 
równocześnie z innymi służbami o po-
rządek publiczny. 

− Na mocy nowej ustawy „Prawo 
o prokuraturze” Prokurator Gene-
ralny uzyskał możliwość bezpośred-
niego kierowania prokuraturą, może 
też zwrócić się do odpowiednich 
służb o przeprowadzenie czynności 
operacyjno-rozpoznawczych oraz 
„w szczególnie uzasadnionych wy-
padkach” znosić klauzule tajności 
nałożone przez inne instytucje. Co 
odpowie Pan osobom, które uważa-
ją, że to zbyt wielka władza?

− Mogę powiedzieć, że jedyną nową 
instytucją jest ta ostatnia, mówiąca, 
że Prokurator Generalny może znieść 
klauzulę tajności, w ściśle określonych 
przypadkach, po poinformowaniu 
i uzyskaniu opinii szefa danej instytu-
cji i poinformowaniu o takim zamiarze 
Prezesa Rady Ministrów. Natomiast 
te dwie wcześniejsze instytucje, czy-
li to, że Prokurator Generalny może 
bezpośrednio kierować prokuraturą, 
to przecież stan prawny znany już od 
1989 do 2009 r., kiedy Prokurator Ge-
neralny bezpośrednio kierował pro-
kuraturą, czy też za pośrednictwem 
swoich zastępców, w tym Prokuratora 
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Krajowego. Mógł też nawet prowadzić 
śledztwa. To nie jest nic nowego i nie 
budzi w moim przekonaniu żadnych 
zastrzeżeń, ani merytorycznych ani 
prawnych. Natomiast jeśli chodzi o tę 
drugą sytuację, czyli o to, że Prokurator 
Generalny będzie mógł zwrócić się do 
odpowiednich służb o przeprowadze-
nie czynności operacyjno–rozpoznaw-
czych, to działania takie podejmowane 
były przez wiele lat, ale nie były unor-
mowane prawnie.

Prokuratorzy, przy realizacji różne-
go rodzaju śledztw, często zwracali się 
nieoficjalnie do służb o przeprowadze-
nie czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych, niezbędnych dla prawidłowego 
prowadzenia postępowań. Teraz prak-
tyka takich nieoficjalnych działań zo-
stała usankcjonowana prawnie. Warto 
podkreślić, że może to dotyczyć jedynie 
sytuacji związanych bezpośrednio z pro-
wadzonym postępowaniem przygoto-
wawczym, a nie każdych czynności ope-
racyjno-rozpoznawczych, wszystkich 
osób, w każdym czasie i zakresie. Nato-
miast jeśli chodzi o znoszenie klauzul 
tajności, to przepis ten jest spowodowa-

ny tym, iż w ostatnim czasie pojawiły się 
różnego rodzaju problemy w pracy pro-
kuratorów, m.in. przy okazji tzw. afery 
przeciekowej. Jedna ze służb nie chciała 
znieść gryfu tajności z niektórych swo-
ich dokumentów, co doprowadziło do 
wszczęcia postępowania karnego przez 
prokuraturę w tym zakresie. Ustawodaw-
ca chciał zapewne doprowadzić do tego, 
aby takie problemy nie powstawały i uła-
twić przez to pracę zarówno prokuraturze, 
sądom jak i służbom specjalnym. 

− W nowej ustawie „Prawo o Pro-
kuraturze” zapisano, iż „nie stano-
wi przewinienia dyscyplinarnego 
działanie lub zaniechanie prokura-
tora podjęte wyłącznie w interesie 
społecznym". Czy przepis ten może 
oznaczać brak odpowiedzialności 
karnej prokuratorów?

− W żadnym wypadku przepis ten 
nie ogranicza odpowiedzialności kar-
nej prokuratorów za popełnienie prze-
stępstw. Dotyczy on wyłącznie postę-
powań dyscyplinarnych w sytuacji, 
w której prokurator będzie mógł wyka-
zać, że działania, które podjął, a które 
mogły stanowić delikt dyscyplinarny, 

podejmował tylko i wyłącznie w inte-
resie społecznym, dlatego taka okolicz-
ność może go od odpowiedzialności 
dyscyplinarnej, a nie karnej, uwolnić. 
Chodzi tu na przykład o wypowiedzi 
prasowe, czy medialne, prokuratora, 
krytyczne np. wobec kierownictwa pro-
kuratury. Jeżeli te wypowiedzi byłyby 
tylko i wyłącznie w interesie społecz-
nym, a nie prywatnym tego prokuratora 
(czy jakichś niesnasek personalnych), 
to wtedy prokurator słusznie uniknął-
by odpowiedzialności dyscyplinarnej. 
Natomiast za wszelkiego rodzaju na-
ruszenia prawa prokurator odpowiada 
karnie i to jest inny rodzaj postępowa-
nia o uchylenie immunitetu, a później 
postępowanie karne, które może do-
prowadzić do ukarania prokuratora za 
przestępstwo i do wydalenia ze służby.

− Czy Prokurator Generalny będzie 
mieć instrumenty, które pozwolą na sku-
teczne egzekwowanie odpowiedzialności 
prokuratorów w przypadku ich błędów? 
Jak to będzie działać w praktyce?

− Dopiero zobaczymy jak to będzie 
działać w praktyce. Część przepisów 
w zakresie postępowań dyscyplinarnych 
jest nowa. Unormowano bardzo jasno 
jak powinno być prowadzone postępo-
wanie wyjaśniające, czyli postępowanie 
przed postępowaniem dyscyplinarnym. 
Postępowania dyscyplinarne będą jaw-
ne. Prokurator Generalny powoływać 
będzie przewodniczących sądów dys-
cyplinarnych. Oczywiście sędziowie 
są wybierani przez prokuratorów, więc 
równowaga władz pozostała. Zostały 
wprowadzone nowe możliwości dys-
cyplinowania prokuratorów w toku 
postępowań dyscyplinarnych, tak, aby 
nie unikali tychże postępowań. Został 
przedłużony również okres przedaw-
nień deliktów dyscyplinarnych z 3 do 5 
lat, i z 5 do 8 lat. Istnieje duża szansa, że 
jeśli prokuratorzy dopuścili się rażących 
naruszeń prawa, czy uchybili godności 
prokuratorskiej, to ich sprawy zostaną 
skutecznie rozpoznane przez Sądy Dys-
cyplinarne i przez nie ukarane. 

Parlament polski pracuje obecnie nad 
nową ustawą o postępowaniach dys-
cyplinarnych dla wszystkich zawodów 
prawniczych i w najbliższym czasie, 
z tego co wiem, taka ustawa powinna się 
pojawić. Zostanie w niej wprowadzony 
czynnik kontroli zewnętrznej, a nie tylko 
korporacyjnej, co w moim przekonaniu 
jeszcze bardziej usprawni proces sku-
tecznego pociągania do odpowiedzial-
ności prokuratorów, którzy dopuściliby 
się deliktów dyscyplinarnych.
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− W ustawie zawarto też przepis, 
który upoważnia Prokuratora Ge-
neralnego do ujawniania informa-
cji z postępowań nie tylko organom 
państwa, ale też „w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach" innym oso-
bom. Czy nie zagraża to tajemnicy 
śledztwa?

− Nie zagraża to śledztwu oraz stro-
nom postępowania, bowiem ten prze-
pis art. 12 Prawa o prokuraturze, nie 
wyłącza stosowania art. 156 Kodeksu 
postępowania karnego, jak i Prawa pra-
sowego, które mówi m.in. o możliwości 
ujawnienia wizerunku osób. Zatem ar-
tykuł 12 należy czytać wspólnie z Ko-
deksem postępowania karnego i z Pra-
wem prasowym. Te informacje będzie 
można ujawnić tylko i wyłącznie, jeżeli 
nie będą one w żaden sposób utrudniać 
postępowania karnego i nie dojdzie do 
nieuprawnionego ujawnienia danych 
osobowych osób, które pojawiają się 
w tym postępowaniu. Natomiast dostęp 
społeczeństwa do informacji jest także 
jednym z podstawowych praw konsty-
tucyjnych i wprowadzenie tego przepisu 
umożliwi jego lepsze realizowanie. 

− Duże kontrowersje budzi wpro-
wadzenie jawności prokuratorskich 
oświadczeń majątkowych. Czy środo-
wiska przestępcze i mafijne nie będą 
miały zbyt dużej wiedzy o prokurato-
rach?

− Szczerze mówiąc częściowo rozu-
miem te obawy prokuratorów. Sam je 
miałem do 2007 r. dopóki nie zostałem 
szefem Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego. Jako szef tej największej pol-
skiej służby specjalnej zajmującej się ści-
ganiem najpoważniejszej przestępczości 
o każdym charakterze, byłem zmuszony 
ujawnić swoje oświadczenie majątkowe. 
Później ujawniałem je jako radny Sejmi-
ku Śląskiego i Wiceminister Sprawiedli-
wości. Po tych kilku latach doświadczeń 
nie uważam, żeby to było zagrożenie dla 
prokuratorów. Jednak proszę pamiętać 
o ustawie z zastrzeżeniem, że jeśli zaist-
nieje realna obawa o życie lub zdrowie 
prokuratora, czy osób dla niego najbliż-
szych, to prokurator będzie mógł wnieść 
o utajnienie swojego oświadczenia ma-
jątkowego. Zatem taka furtka została 
pozostawiona. Natomiast w normalnych 
przypadkach nie widzę takich zagrożeń. 
Warto podkreślić, iż dane umożliwiające 
identyfikację osoby i składników mająt-
ku, w oświadczeniach majątkowych są 
anonimizowane. Mimo wszystko lepiej, 
żeby stan majątkowy prokuratora był 
jawny, gdyż jako osoba, która ma służyć 

społeczeństwu, powinien być krystalicz-
ny. Także w zakresie stanu posiadania.

− W miejsce prokuratur apelacyj-
nych powstają prokuratury regional-
ne. Czy to tylko zmiana szyldu? 

− Oczywiście nie jest to tylko zmiana 
szyldu. Przede wszystkim prokuratury 
regionalne mają być centrami do ści-
gania przestępczości o charakterze go-
spodarczym, finansowym i skarbowym. 
Tego rodzaju przestępczość gwałtownie 
w Polsce wzrosła, zwłaszcza skompliko-
wane afery związane z przestępstwami 
bankowymi, wyłudzeniami kredytów, 
środków finansowych i lokatami. Wy-
starczy przypomnieć sprawę Amber 
Gold, Skoku Wołomin i innych instytu-
cji finansowych. Prowadzeniem takich 
postępowań przygotowawczych powin-
ni zajmować się prokuratorzy-fachowcy 
na odpowiednim poziomie i z wiedzą 
specjalistyczną. A oprócz tego, właśnie 
ci najbardziej doświadczeni prokurato-
rzy śledczy powinni służyć swoją wiedzą 
i doświadczeniem prokuratorom niższe-
go szczebla prokuratur okręgowych, czy 
rejonowych, w zakresie nadzoru nad po-
stępowaniami. Także tymi o charakterze 
gospodarczym, tak, żeby przestępczość 
gospodarcza znacznie zmalała.

Wtedy oczywiście i wpływy budżetowe 
ulegną szybkiemu zwiększeniu. Wystar-
czy spojrzeć na różnego rodzaju wyniki 
analiz, gdzie wyłudzenia i niepłacenie 
podatku VAT, przestępstwa finansowe, 
nieprawidłowości przy prywatyzacjach, 
czy sprzedaży mienia pokopalnianego, 
rodzą dziesiątki miliardów strat w skali 
roku. Trzeba temu zapobiegać.

− Dziś niestety prokurator przystę-
pując do skomplikowanego śledztwa, 
często nie wie, że policja czy służby 
specjalne mogą mieć już wiedzę na te-
mat danej osoby…

− Zawsze powinno być tak, że służby 
i prokuratura ściśle ze sobą współpra-
cują. Mogę zdradzić, że już odbyliśmy 
spotkania z kierownictwami służb spe-
cjalnych oraz z policją i wydaje mi się, 
że w najbliższym czasie ta współpraca 
będzie bardzo ścisła. Nastąpi szczegóło-
wa wymiana informacji, tak aby jak naj-
skuteczniej ścigać przestępców, ustalać 
majątki pochodzące z przestępstw i ich 
wielkość, by skutecznie zabezpieczyć 
roszczenia osób prywatnych i Skarbu 
Państwa. Może to być także związane 
z konfiskatą mienia. Ścisła współpraca 
pomiędzy organami władzy publicznej 
i prokuraturą, służbami specjalnymi, 
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policją, Generalnym Inspektorem Infor-
macji Finansowej powinna skutecznie 
pozbawiać bandytów, czy przestępców 
w białych kołnierzykach, majątków.

Oprócz surowych kar pozbawienia 
wolności, także pozbawienie majątków 
pochodzących z przestępstw, będzie 
najbardziej dotkliwą odpłatą ze strony 
społeczeństwa. Prace nad taką ustawą 
trwają i miejmy nadzieję, że niedługo 
zostanie ona uchwalona.

− Nowa ustawa wprowadza zasadę 
obowiązkowego referatu, czyli każdy 
prokurator będzie musiał prowadzić 
śledztwa lub oskarżać w sądzie, a wielu 
nie robiło tego do lat. Ponadto nie każdy 
prokurator jest przygotowany, by prowa-
dzić skomplikowane śledztwa, do czego 
trzeba specjalistycznej wiedzy. Skąd 
wziąć tych specjalistów? 

− Nigdy nie twierdziliśmy, że zmie-
nimy polską prokuraturę z dnia na 
dzień, z miesiąca na miesiąc. Proces 
naprawy prokuratury potrwa lata. Trze-
ba przygotować nowy system aplikacji 
w Krajowej Szkole Sądownictwa i Pro-
kuratury i nowy system szkoleń pro-
kuratorów, trzeba wydać podręczniki 
dotyczące metodologii prowadzenia 
postępowań przygotowawczych. Ten 
proces będzie trwał, natomiast mam na-
dzieję, że za 2-3 lata zobaczymy pierw-
sze efekty specjalizacji prokuratorów 
w zakresie prowadzenia postępowań. 
Fakt, że tak wielu prokuratorów przez 
kilka lub kilkanaście lat nie prowadzi-
ło postępowań przygotowawczych i nie 
chodziło do sądu, źle świadczy o polskiej 
prokuraturze. Będziemy robić wszystko, 
żeby to zmienić. Nie ukrywam, że sam 
jako prokurator chciałbym od czasu do 
czasu pojawić się w Sądzie Najwyższym, 
czy w Trybunale Konstytucyjnym po to, 
by pokazać zmianę jakościową w tym 
zakresie. Natomiast w chwili obecnej, 
po wprowadzeniu nowego Prawa o pro-
kuraturze, wprowadzamy specjalizacje, 
czyli tworzymy odrębny pion do zwal-
czania przestępczości zorganizowanej 
i korupcji. Ponadto tworzymy odrębny 
pion do zwalczania przestępczości go-
spodarczej oraz przestępczości finanso-
wo–skarbowej, pion do ścigania prze-
stępstw kryminalnych, czyli dążymy 
do tego, że prokuratorzy zaczynają się 
specjalizować w prowadzeniu konkret-
nych postępowań. Chcemy też wydać 
cykl wydawniczy dotyczący metody-
ki prowadzenia przez prokuratorów 
konkretnych rodzajów postępowań 
przygotowawczych.

Te podręczniki mieliby napisać pro-

kuratorzy praktycy, którzy wyjaśnialiby 
dokładnie, jak należy takie postępowa-
nie przeprowadzić, aby osiągnąć naj-
lepsze efekty dla tegoż postępowania 
i ustalenia, czy dane osoby dopuściły się 
przestępstw. Jeżeli zaś się dopuściły, żeby 
można było udowodnić im winę przed 
sądem, jak i w odpowiedni sposób za-
bezpieczyć roszczenia Skarbu Państwa 
lub osób prywatnych – czy przez zabez-
pieczenie majątkowe, czy podjęcie inne-
go rodzaju działań zabezpieczających na 
mieniu oskarżonych lub podejrzanych. 
Jest to podstawowa sprawa. Oczywiście 
opinie finansowo-księgowe też są bar-
dzo istotne.

Ponadto Prawo o prokuraturze przy-
wróciło system nagród. Wyróżniający 
się prokuratorzy śledczy, którzy prowa-
dzić będą w sposób rzetelny i sprawny 
postępowania przygotowawcze będą 
mogli liczyć na nagrody finansowe Pro-
kuratora Generalnego, czy Prokurato-
ra Krajowego, a nawet na wcześniejszy 
awans w hierarchii prokuratury.

− Czy zmieni się system awansów?
− On już się zmienił, przede wszyst-

kim będzie decydować fachowość 
i zaangażowanie, energiczność i wyniki 
w pracy śledczej, czy w występowaniu 
przed sądem. Tacy prokuratorzy będą 
premiowani, nagradzani i awansowani, 
i mam nadzieję, że szybko wytworzymy 
model sprawnego oceniania prokurato-
rów, aby tych wyróżniających się później 
premiować awansami na stanowiska 
kierownicze.

− Słyszałem, że mają być tworzo-
ne mieszane zespoły prokuratorskie 
z udziałem ekspertów, nie będących 
prokuratorami.

− To prawda, to są asystenci, albo 
specjaliści. Te instytucje już funkcjonu-
ją w prokuraturze, ale w zależności od 
możliwości finansowych prokuratury 
będziemy mocno wzmacniać te jed-
nostki poprzez zatrudnianie specjali-
stów z danych dziedzin, aby wspomagać 
prokuratorów w zakresie prowadzonych 
postępowań. 

− 15 kwietnia 2016 r. resort spra-
wiedliwości wycofuje system kontra-
dyktoryjny obowiązujący od połowy 
zeszłego roku. W okresie jego funkcjo-
nowania liczba aktów oskarżenia spa-
dła mniej więcej o połowę, natomiast 
niemal dwukrotnie wzrosła liczba 
aktów oskarżenia zwracanych przez 
sądy…

− Każda osoba, która zapoznała się 
z głównymi tezami tego quasi syste-
mu kontradyktoryjnego wiedziała, że 

doprowadzi on do nadmiernej biu-
rokratyzacji, dodatkowego obciąże-
nia prokuratorów bez odpowiedniego 
wsparcia finansowego i bez odpowied-
niego oprzyrządowania. Tak naprawdę 
ta nowela została przygotowana przez 
adwokatów i dla adwokatów, po to, by 
przestępcy, szczególnie ci w białych koł-
nierzykach, mogli uniknąć odpowie-
dzialności karnej – takie jest moje we-
wnętrzne przekonanie. Bardzo dobrze, 
że następuje odwrót od tej „reformy” i, 
że wracamy do poprzedniego miesza-
nego systemu postępowania sądowego, 
w którym zasada prawdy obiektywnej 
jest zasadą naczelną, a nie zasadą „te-
atru”, czyli kto bardziej przekona sąd 
ten wygrywa. Taka zasada nie powinna 
mieć miejsca w demokratycznym pań-
stwie prawa. 

− Czy może Pan zdradzić jakie będą 
Pańskie główne cele na stanowisku 
Prokuratora Krajowego?

− Przede wszystkim chciałbym 
skoncentrować się na celach mery-
torycznych, czyli na doprowadzeniu 
do tego, by prokuratura stała się sku-
tecznym orężem ścigania przestępstw. 
Zwłaszcza przestępczości o charakte-
rze gospodarczym i zorganizowanym, 
a także przestępczości korupcyjnej. 
Jednocześnie chciałbym podnieść pre-
stiż prokuratora, przez różnego rodza-
ju szkolenia, pokazanie, że prokurator 
może być specjalistą wysokiej klasy, 
energicznym fachowcem dysponują-
cym olbrzymią wiedzą merytoryczną 
i doskonałym prawnikiem. Kolejny 
element to poprawa sytuacji finanso-
wej prokuratury zwłaszcza w zakresie 
inwestycji i remontów, tak aby budynki 
prokuratury były przykładem poka-
zującym silne i nowoczesne państwo, 
które działa wyłącznie w interesie swo-
ich obywateli. To się wiąże z różnego 
rodzaju aspektami, ale jeżeli obserwuje 
się budynki sądów, czy prokuratur, to 
widać, że pomieszczenia były tworzone 
dla sędziów i prokuratorów, a nie dla 
obywateli. Przykładem jest brak par-
kingów dla petentów przy budynkach 
wymiaru sprawiedliwości. To jest taki 
bardzo malutki przykład pokazujący 
jaka była dotychczas filozofia wymiaru 
sprawiedliwości, bo jeżeli tutaj się nie 
myśli o obywatelach, to tym bardziej 
nie myśli się o nich na sali sądowej 
i w sekretariatach. Sędziowie i proku-
ratorzy mają służyć społeczeństwu, 
a nie na odwrót.

Rozmawiał Robert Rusinek
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Obchody Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”  
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został 
ustanowiony na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. Jest 
on poświęcony pamięci żołnierzy antykomunistycznego 
i niepodległościowego podziemia, którzy po zakończeniu II 
wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki 
o niepodległość Polski.

Z tej okazji Ministerstwo Sprawiedli-
wości i Służba Więzienna w Warsza-

wie oraz Muzeum Powstania Warszaw-
skiego zorganizowały dzień otwarty, 
podczas którego w dniu 28 lutego 2016 r. 
wszyscy zainteresowani mogli zwiedzić 
podziemia budynku Ministerstwa Spra-
wiedliwości oraz Areszt Śledczy War-
szawa-Mokotów. Edukatorzy Muzeum 
Powstania Warszawskiego i pracownicy 
Instytutu Pamięci Narodowej szczegó-
łowo przedstawili zwiedzającym dzieje 
tych dwóch miejsc, w których więzieni 
byli bohaterowie polskiej konspiracji. 
Budynek Ministerstwa Sprawiedliwości 
zwiedziło ponad 400 osób. Z kolei 1 mar-
ca 2016 r. w piwnicach resortu sprawie-
dliwości odbyły się lekcje edukacyjne dla 
uczniów szkół, z udziałem pracowników 
Muzeum Powstania Warszawskiego.

Budynek dawnego Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego
W latach 1945-1954 w budynku daw-
nego Ministerstwa Bezpieczeństwa Pu-
blicznego (dzisiejszy gmach Resortu 
Sprawiedliwości przy Alejach Ujazdow-
skich 11) więzieni byli działacze podzie-
mia niepodległościowego. W gmachu 
przy ulicy Koszykowej pracowali i pro-
wadzili przesłuchania komunistyczni 
zbrodniarze, tacy jak Józef Różański, 
Anatol Fejgin, Adam Humer, Julia Bry-
stygierowa, z ministrem bezpieczeństwa 
publicznego Stanisławem Radkiewiczem 
na czele. Lista ich ofiar jest długa, mo-
żemy na niej znaleźć m.in. gen. Emila 
Fieldorfa ps. Nil, Jana Rodowicza ps. 
Anoda, prof. Wiesława Chrzanowskie-

go, Juliusza Bogdana Deczkowskiego ps. 
Laudański czy Henryka Kończykowskie-
go ps. Halicz. Od roku 1945 w podzie-
miach budynku działał areszt śledczy, 
wykorzystano istniejące w piwnicach 
cele pozostawione przez poprzedników 
– niemiecką policję polityczną Kripo. 
Dzięki pracy konserwatorów z Muzeum 
Powstania Warszawskiego odnaleziono 
m.in. rysunki na ścianach dawnych cel.

Areszt Śledczy Warszawa-
Mokotów „Więzienie 
Mokotowskie”
Jedną z najbardziej mrocznych placó-
wek komunistycznego aparatu represji 
był Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów 
przy ulicy Rakowieckiej. Służył on jako 
więzienie w czasach II Rzeczypospolitej 
a potem w okresie okupacji niemieckiej. 

1 stycznia 1945 r. powstało Minister-
stwo Bezpieczeństwa Publicznego. Pod 
jego nadzorem znalazło się więzienie 
mokotowskie. Jeden z jego pawilonów, 
wykorzystywany przez pracowników 
Urzędu Bezpieczeństwa do przesłuchań 
i egzekucji, nazywany był „Pałacem Cu-
dów”. Przesłuchania trwały wiele godzin 
i połączone były ze stosowaniem tortur 
jako metody na uzyskanie pożądanych 

WITOLD CIEŚLA
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zeznań. W jego podziemiach znajduje 
się także pomieszczenie, gdzie mieścił się 
karcer mokry i karcer suchy. Wykony-
wano tam również wyroki śmierci przez 
strzał w tył głowy (jednym z zamordo-
wanych był rtm. Witold Pilecki). W trzy-
dziestoosobowych celach przetrzymywa-
no przeciętnie od 80 do 100 osadzonych. 

W budynku pawilonu „E” poddawane 
śledztwu były kobiety będące w ciąży. 
W szpitalnym budynku były przetrzy-
mywane, rodziły dzieci, a po porodzie 
razem z dziećmi pozostawały tam przez 
pewien czas zakwaterowane.

Miedzy rokiem 1945 a 1956 w murach 
więzienia mokotowskiego zginęło ponad 
350 osób. Wśród straconych znaleźli się 
między innymi: Generał Armii Krajowej 
August Emil Fieldorf ps. Nil; Zygmunt 
Szendzielarz ps. Łupaszka – kawaler 
dwóch orderów Virtuti Militari; An-
toni Olechowicz ps. Pohorecki, Adam 
Lazarowicz ps. Klamra, Hieronim De-
kutowski ps. Zapora, Łukasz Ciepliński 
ps. Pług prezes IV Komendy WiN oraz 
rtm. Witold Pilecki. Jednakże z szacun-
ków Instytutu Pamięci Narodowej liczba 
osób straconych i zakatowanych podczas 
śledztwa oraz zmarłych na skutek cięż-
kich warunków panujących w więzieniu 
przekracza tysiąc.

W latach następnych Areszt Śledczy 
przy ul. Rakowieckiej wykorzystywa-
ny był do więzienia opozycji demokra-
tycznej. Wśród osadzonych byli między 
innymi Andrzej Gwiazda i Kornel Mo-
rawiecki, a także inni działacze, m.in. 
„Solidarności” i KOR-u.

Oba miejsca kaźni znajdują się obecnie 
pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedli-
wości, które zaangażowało się w upa-

miętnianie osób torturowanych i mordo-
wanych przez niemieckie i stalinowskie 
władze w tychże właśnie miejscach.

Uroczystości z okazji 
Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”
W związku z Narodowym Dniem Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych” 1 mar-
ca 2016 r pod gmachem Ministerstwa 
Sprawiedliwości odbyły się uroczysto-
ści upamiętniające Żołnierzy Niezłom-
nych. Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Wicepremier prof. Piotr 
Gliński, Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Sprawiedliwości Patryk Jaki, 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości dr Marcin Warchoł, 
dyrektor Muzeum Powstania War-
szawskiego Jan Ołdakowski, ks. Józef 
Maj, Prezes IPN dr Łukasz Kamiński, 
Społeczny Komitet Obchodów Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych oraz mieszkańcy Warszawy złożyli 
wieńce i znicze pod tablicą upamiętnia-
jącą ofiary terroru komunistycznego od 
strony ulicy Koszykowej, a także pod 
pomnikiem upamiętniającym Jana Ro-
dowicza ps. Anoda.

Tego samego dnia pod Aresztem 
Śledczym Warszawa-Mokotów uczczo-
no pamięć osób, które były więzio-
ne w tzw. Więzieniu Mokotowskim. 
W uroczystości udział wzięli: Prezydent 
RP Andrzej Duda, Minister Sprawie-
dliwości Zbigniew Ziobro wraz z wi-
ceministrami Patrykiem Jakim i Mar-
cinem Warchołem, Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Mariusz 
Błaszczak, Szef Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych Jan 

Kasprzyk, przedstawiciele władz pań-
stwowych, samorządowych, urzędów 
centralnych, szefowie służb munduro-
wych, kombatanci, osoby represjono-
wane i ich rodziny, w tym Zofia Pilecka, 
córka rotmistrza Witolda Pileckiego.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych PRL
9 lutego 2016 r., w budynku Aresztu 
Śledczego Warszawa-Mokotów przy 
ul. Rakowieckiej 37 Minister Sprawie-
dliwości Zbigniew Ziobro podpisał akt 
powołania Muzeum Żołnierzy Wyklę-
tych i Więźniów Politycznych PRL. 
W konferencji dotyczącej tego wyda-
rzenia wzięli udział również Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Patryk Jaki, Prezes Prawa i Sprawie-
dliwości Jarosław Kaczyński, Dyrek-
tor Generalny Służby Więziennej gen. 
Jacek Kitliński, córka Rotmistrza Wi-
tolda Pileckiego – Pani Zofia Pilecka, 
syn Henryka Kończykowskiego ps. Ha-
licz – Pan Andrzej Kończykowski oraz 
przedstawiciele Ministerstwa Sprawie-
dliwości, Służby Więziennej i Instytutu 
Pamięci Narodowej.

Za budowę Muzeum Żołnierzy Wy-
klętych i Więźniów Politycznych PRL 
odpowiedzialny będzie Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości Pa-
tryk Jaki. Zgodnie z założeniami, mu-
zeum będzie obejmowało wydzieloną 
część Aresztu Śledczego, w której wię-
zieni i zabijani byli żołnierze podziemia 
niepodległościowego.

„Odbiorą mi tylko życie. A to nie 
najważniejsze. Cieszę się, że będę za-
mordowany jako katolik, za wiarę świę-
tą, jako Polak za Polskę niepodległą 
i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę 
i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej 
niż kiedykolwiek, iż idea Chrystusowa 
zwycięży i Polska niepodległość od-
zyska, a pohańbiona godność ludzka 
zostanie przywrócona. To moja wiara 
i moje wielkie szczęście. Gdybyś od-
nalazł moją mogiłę, to na niej możesz 
te słowa napisać. Żegnaj mój kocha-
ny. Całuję i do serca tulę. Błogosławię 
i Królowej Polski oddaję. Ojciec” – pisał 
do swojego syna podpułkownik Łukasz 
Ciepliński ps. Pług. Wszystkie podej-
mowane przez Ministerstwo Sprawie-
dliwości działania ku czci Żołnierzy 
Wyklętych mają na celu przypomnienie 
o bohaterach, dla których dobro Ojczy-
zny było najwyższą wartością.

Witold Cieśla
Autor jest pracownikiem Ministerstwa Sprawiedliwości 
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Prokuratura jako jeden 
z filarów Państwa 
Uchwalona 28 stycznia 2016 r. ustawa – Prawo o prokuraturze 
zastąpiła obowiązującą przez ponad 30 lat ustawę o prokuraturze 
z dnia 20 czerwca 1985 r. 

Nie trzeba szerzej uzasadniać, że 
nowy akt prawny regulujący ustrój 

tak istotnej dla sprawnego funkcjono-
wania państwa instytucji, winien po-
wstać znacznie wcześniej. Mimo de-
klaracji składanych w tym przedmiocie 
przez kolejne rządy od początku lat 90-
tych ubiegłego stulecia, tak się jednak 
nie stało. To wieloletnie zaniechanie zo-
stało szybko i sprawnie sanowane przez 
obecny parlament. Nowa regulacja 
została poddana krytycznym ocenom, 
również w zakresie zbyt szybkiego trybu 
jej uchwalenia. 

To o tyle kuriozalne, że środowiska, 
które przez dziesiątki lat awizowały 
konieczność powstania nowej ustawy 
o prokuraturze, nie zdołały nigdy takie-
go projektu przedstawić. 

Osiowy zarzut stawiany nowym roz-
wiązaniom to „ograniczenie” – czy 
wręcz „zniszczenie” niezależności pro-
kuratury. Łatwo dostrzec, że z zarzutem 
tym wiąże się swoisty brak zrozumie-
nia dla pojęcia niezależności prokura-
torskiej i mylenia jej z niezawisłością 
sędziego, wynikającą z art. 178 ust. 1 
Konstytucji. 

W uproszczeniu rzecz ujmując – nie-
zawisłość sędziego oznacza, że w związ-
ku z szeroko rozumianym wymierza-
niem przez niego sprawiedliwości, nikt 
„z zewnątrz”, ani z „wewnątrz” nie może 
mieć na sędziego wpływu. 

Zgoła inaczej jest z niezależnością pro-
kuratorską, gdyż – w znacznej mierze – 
jest ona uzależniona od podstawowych 
zasad funkcjonowania prokuratury. 

Prawnik decydujący się na wykony-
wanie zawodu prokuratora musi mieć 
pełną świadomość, że zajęcie to posiada 
określoną specyfikę, którą będzie musiał 
zaakceptować, związaną m.in. z zasadą 
hierarchicznego podporządkowania 
i jednolitości działania prokuratury. 

Niezależność prokuratora ma przede 
wszystkim charakter wewnętrzny 
i w związku z tym jest wyraźnie ogra-
niczona – w przeciwieństwie do nieza-
wisłości sędziowskiej. Osadza się ona 
przede wszystkim na wiedzy praw-
niczej i doświadczeniu zawodowym 
prokuratora, a także jego cechach oso-
bowości, które – w granicach prawa – 
pozwalają ową niezależność zapewnić.

Nieudany eksperyment
Eksperyment polegający na rozdzie-
leniu stanowisk Ministra Sprawiedli-
wości i Prokuratora Generalnego oraz 
wprowadzający dualizm władzy w pro-
kuraturze, w powszechnej opinii, rów-
nież twórców zmian obowiązanych od 
31 marca 2010 r., nie powiódł się. 

Obowiązujące od tamtego czasu roz-
wiązania prawne stworzyły korporację 
zawodową pozostającą praktycznie 
poza jakąkolwiek kontrolą władzy wy-
konawczej, czy też ustawodawczej. Na 
rzeczywiste funkcjonowanie prokura-
tury wpływ miały również inne zda-
rzenia będące efektem obowiązywania 
dotychczasowych rozwiązań. 

Jednym z nich był istniejący, 
w zasadzie od początku funkcjonowa-
nia omawianych przepisów, antago-
nizm pomiędzy Prokuratorem Gene-
ralnym i Krajową Radą Prokuratury. 
Nie bez wpływu na niego pozostawały 
osobiste animozje Przewodniczącego 
KRP oraz Prokuratora Generalnego, 
wcześniej rywali w walce o to ostatnie 
stanowisko. Bezspornie uniemożliwia-
ło to właściwe funkcjonowanie tzw. 
„niezależnej” prokuratury. 

Prokurator Generalny nie miał moż-
liwości swobodnego kształtowania 
kadry w prokuraturze oraz realne-
go wpływu na decyzje podejmowane 
przez swoich podwładnych. Był jak 
angielska królowa, która „włada, ale 
nie rządzi”. Do niechlubnej historii 
przejdzie rywalizacja dwóch różnych 
prokuratur apelacyjnych forsujących 

wzajemnie wykluczające się wersje co 
do sprawstwa zabójstwa byłego Ko-
mendanta Głównego Policji. Główny 
świadek oskarżenia w sprawie prowa-
dzonej przez prokuraturę warszawską 
został oskarżony przez prokuraturę 
łódzką o dokonanie tego zabójstwa. 
Prokurator Generalny nie posiadał 
ani autorytetu ani instrumentów 
prawnych, aby przerwać ten kompro-
mitujący i sprzeczny z zasadą jedno-
litości działań prokuratury pat w tak 
prestiżowej dla organów wymiaru 
sprawiedliwości sprawie. De facto nie 
ponosił on także odpowiedzialności 
ani przed władzą wykonawczą ani 
ustawodawczą za działalność instytu-
cji, którą kierował.

Wskazywano także, że poprzed-
nio obowiązujące przepisy znacznie 
ograniczały możliwości skutecznej 
realizacji przez władzę wykonawczą 
obowiązków wynikających z art. 146 
ust. 4 pkt 7 Konstytucji. Jedną z pod-
stawowych funkcji państwa i jedno-
cześnie obowiązków rządu jest, wy-
nikający z tego przepisu, obowiązek 
zapewnienia bezpieczeństwa we-
wnętrznego i porządku publicznego. 
Nie powinno budzić jakichkolwiek 
wątpliwości, że niezwykle istotnym 
instrumentem państwa w zakresie 
realizacji tego konstytucyjnego obo-
wiązku jest prokuratura oraz prowa-
dzone przez nią ustawowe działania. 
Podczas debaty parlamentarnej ma-
jącej miejsce w toku prac legislacyj-
nych nad ustawą, była forsowana teza 
(z uporem wartym lepszej sprawy, 
choć dość niekonsekwentnie), z któ-
rej miało wynikać, że prokuratura 
w żaden sposób nie odpowiada za 
bezpieczeństwo obywateli, bo te za-
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dania realizują policja i inne powoła-
ne do tego służby. Argumentacja taka 
jest zupełnie chybiona. Prokurator, 
w powszechnym odczuciu społecz-
nym, to ten, który prowadzi śledztwa, 
tj. m.in. zmierza do wykrycia spraw-
ców przestępstw, koordynując, czy 
kierując w tym zakresie działaniami 
innych służb, a następnie oskarża 
ich przed sądem, domagając się wy-
mierzenia sprawiedliwości w imie-
niu obywateli i reprezentującego ich 
państwa. To potoczne, ale jednocze-
śnie właściwe rozumienie zadań pro-
kuratora, posiada odzwierciedlenie 
w przepisach aktualnie obowiązują-
cej ustawy. Zgodnie z jej artykułem 
2, prokuratura wykonuje zadania 
w zakresie ścigania przestępstw oraz 
stoi na straży praworządności. Za-
pis ów postawił wyraźny akcent na 
podstawowe zadanie prokuratury, 
jakim jest ściganie przestępczości. 
Jednocześnie znacząco odbiega on od 
unormowań poprzednio obowiązu-
jącej ustawy, przewidującej, że pro-
kuratura to organ ochrony prawnej, 
którego zadaniem jest strzeżenie pra-
worządności oraz – jedynie – „czuwa-
nie” nad ściganiem przestępstw (art. 
1 ust. 3 oraz art. 2 ustawy z 1985 r.).  
Obecnie obowiązujący przepis prze-
sądza, że działalność prokuratury ma 
charakter śledczo – sądowy. 

Nowy model prokuratury
Wśród przedstawicieli doktryny 
i praktyków od lat ścierają się zwo-
lennicy i przeciwnicy modelu pro-
kuratury sądowej i śledczo-sądowej. 
Jestem zdecydowanym zwolennikiem 
rozwiązania aktualnie funkcjonują-
cego. Zasadą powinno być, aby ten 
sam prokurator nadzorował czyn-
ności na miejscu popełnienia prze-
stępstwa, prowadził lub nadzorował 
dalsze czynności postępowania przy-
gotowawczego, a po wywiedzeniu 
aktu oskarżenia – oskarżał sprawcę 
przestępstwa przed sądami obu in-
stancji. Taki mechanizm gwarantuje, 
że jedna osoba (ewentualnie zespół 
prokuratorów) posiada wszechstron-
ną i niezbędną wiedzę w danej spra-
wie na każdym etapie postępowania 
karnego, co zapewnia możliwość 
podejmowania w jego toku trafnych 
decyzji, a w związku z tym pozwoli 
ustalić pełny zakres odpowiedzialno-
ści. Mam świadomość, że taki ideal-
ny model nie zawsze będzie możliwy 
w praktyce do zrealizowania.

Z tych samych przyczyn uzasadnio-
ne było wprowadzenie rozwiązania 
umożliwiającego referentowi sprawy, 
na jego wniosek, udziału w rozpra-
wie kasacyjnej przed Sądem Najwyż-
szym, obok prokuratora Prokuratury 
Krajowej. Trudno zrozumieć dlacze-

go w sytuacji, gdy każdy adwokat lub 
radca prawny, bez względu na staż 
zawodowy, miał prawo do zaprezen-
towania w prowadzonej sprawie swo-
ich racji przed Sądem Najwyższym, 
uprawnienia takiego odmawiano pro-
kuratorom, którzy posiadają niekiedy 
kilkudziesięcioletnie doświadczenie 
zawodowe oraz wspomnianą niezbęd-
ną wiedzę, z pewnością przydatną 
w postępowaniu kasacyjnym.

Większa odpowiedzialność 
prokuratorów
Model „prokuratury sądowej”, w któ-
rym prokurator jest jedynie oskarży-
cielem przed sądem wykorzystującym 
materiał dowodowy zgromadzony 
przez sędziego śledczego oraz poczy-
nione przez niego ustalenia faktycz-
ne, rozmywa odpowiedzialność za 
sprawę. Istnieje niebezpieczeństwo, 
że sędzia śledczy byłby tak naprawdę 
zainteresowany etapem postępowa-
nia karnego do momentu przekazania 
sprawy prokuratorowi z wnioskiem 
o wywiedzenie oskarżenia przed są-
dem. Ewentualne niepowodzenie 
etapu sądowego (np. uniewinnienie) 
już by go nie obciążało. Pojawiłaby 
się tendencja do przypisania takiego 
niepowodzenia nieudolności oskar-
życiela – prokuratora. Równocześnie 
w takim przypadku argumenty o po-
dobnej treści mogłyby być podnie-
sione przez prokuratora. Jako powód 
ewentualnego uniewinnienia wskazy-
wałby niewłaściwie przeprowadzone 
postępowanie przygotowawcze, na 
które nie miał wpływu. Wynikające 
z mojego doświadczenia zawodowego 
obawy, co do możliwości zaistnienia 
takiej sytuacji, są w pełni uzasadnio-
ne. Niejednokrotnie obserwowałem 
znaczny spadek aktywności policji 
w danej sprawie po zastosowaniu 
środków zapobiegawczych (zwłaszcza 
tymczasowego aresztowania), który to 
fakt, występujący najczęściej na po-
czątkowym etapie śledztwa, zupełnie 
nieprzesądzający przyszłego i odle-
głego wyniku postępowania, dla poli-
cji stanowił nierzadko swego rodzaju 
„etap końcowy”.

Realizacje postulatu „jednego go-
spodarza” sprawy na wszystkich eta-
pach postępowania ma zapewnić 
zasada „obowiązkowego referatu” 
przydzielonego każdemu prokurato-
rowi, zdefiniowana w art. 4 ustawy 
i dookreślona w nowym regulaminie 
urzędowania powszechnych jedno-
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stek organizacyjnych prokuratury. 
Za patologie uznać należy sytuacje, 
w których wielu prokuratorów, nie-
rzadko od kilkunastu czy nawet kil-
kudziesięciu lat, w ogóle nie ubierało 
togi z czerwoną lamówką. W dotych-
czasowej strukturze znaczna grupa 
prokuratorów w bardzo wielu wypad-
kach realizowała jedynie czynności 
stricte administracyjne. Byli oni jed-
nak wcześniej specjalistycznie kształ-
ceni i powołani do realizacji zupełnie 
innych zadań, w szczególności tych 
wynikających z kodeksu postępowa-
nia karnego. Trudne do zrozumie-
nia było zatem niewykorzystywanie 
we właściwy sposób ich potencjału 
zawodowego.

Przełożony zadecyduje 
o awansie
Niesprawiedliwy podział obciążenia 
pracą legł także u podstaw zmian 
związanych z likwidacją prokuratu-
ry wojskowej i inkorporowaniem jej 
struktur do powszechnych jednostek 
organizacyjnych prokuratury.

Nowe prawo o prokuraturze zli-
kwidowało, powszechnie zresztą kry-
tykowany, system ocen okresowych 
prokuratorów. Prokuratorzy niereali-
zujący zadań śledczych i oskarżyciel-
skich podlegali w nim tym samym 
regułom oceniania, co nieporówny-
walnie bardziej obciążeni pracą oraz 
odpowiedzialnością prokuratorzy 
„liniowi”. System ów był nie tylko 
niesprawiedliwy, ale jego stosowanie 
było także czasochłonne, odrywało 
ono bowiem prokuratorów ocenia-
jących od ich podstawowych zadań, 
właściwych dla działalności proku-
ratury. Biorąc pod uwagę niedostatki 
budżetowe prokuratury, był to także 
system niezwykle kosztowny. Indy-
widualna ocena kwalifikacyjna wi-
zytatora to każdorazowo koszt 700 
zł. Często wobec tych samych proku-
ratorów biorących udział w konkur-
sach, ocena taka była sporządzana 
wielokrotnie, choć w istocie zawiera-
ła podobne informacje. Co do prze-
biegu samej procedury konkursowej, 
społeczność prokuratorów miała, 
niestety niebezpodstawnie, bardzo 
krytycznie stanowisko. 

Trudno byłoby nazwać skład zli-
kwidowanej obecnie Krajowej Rady 
Prokuratury za reprezentatywny dla 
całego środowiska zawodowego pro-
kuratorów. W Radzie nie znalazł się 
żaden prokurator ze szczebla pro-

kuratury rejonowej. Lwią jej część 
stanowili natomiast prokuratorzy 
funkcyjni ze szczebla prokuratur 
apelacyjnych. A to przecież Krajo-
wa Rada Prokuratury decydowała 
w istocie o obsadzie kadrowej pro-
kuratury. Trudno wskazać idealnie 
sprawiedliwy systemu awansu zawo-
dowego. Uważam jednak, że rozwią-
zanie, w którym przełożony decydu-
je o awansie podwładnego, najlepiej 
znając jego kompetencje i jednocze-
śnie ponosząc odpowiedzialność za 
swą ewentualną niewłaściwą decyzję 
w tym zakresie, jest prostsze, uczciw-
sze i bardziej transparentne.

Wzmocnienie pozycji 
prokuratury
Istotnym novum w obecnie obowią-
zującej ustawie jest także zmiana do-
tycząca postępowania dyscyplinarne-
go. Dotychczas postępowanie to było 
niejawne, co nie służyło szeroko po-
jętemu dobru prokuratury. Obecnie 
wprowadzona została, podobnie jak 
to już od dawna ma miejsce w sądow-
nictwie dyscyplinarnym sędziów, za-
sada jego jawności. 

Oponenci obecnych rozwiązań 
krytycznie ocenili brak zapisu, z któ-
rego wynikać miałoby, że prokura-
tura to organ ochrony prawnej. Nie 
tylko w mojej ocenie, z zapisu takie-
go kompletnie nic nie wynikało. To 
zamieszczone w poprzednio obo-
wiązującej ustawie stwierdzenie nie 
zawierało wszak jakiejkolwiek treści 
normatywnej. Prokuratura nie jest 
bowiem, w odróżnieniu od np. Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, czy też 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
organem ochrony prawnej usytuowa-
nym w Konstytucji. W literaturze, 
jako organy ochrony prawnej wskazu-
je się – obok prokuratury – m.in. po-
licję, adwokaturę, ale też np. agencje 
ochrony. Niewątpliwie ranga i miej-
sce prokuratury w systemie organów 
państwa uzasadnia jej usytuowanie 
w Konstytucji. Należy mieć nadzieję, 
że w nieodległej przyszłości dojdzie 
w tym przedmiocie do konsensusu 
politycznego i tak się stanie.

Aktualnie prokuratura, dzięki unii 
personalnej Ministra Sprawiedliwości 
i Prokuratora Generalnego, odzyskała 
silną pozycję wobec innych organów, 
w tym organów ochrony prawnej. 
Niezrozumiałe są w tym kontekście 
zarzuty, z których wynika, że ta po-
zycja jest za silna. Wyposażony w re-

alną władzę kierujący nią Prokurator 
Generalny stanowi bowiem niezbęd-
ny element właściwej realizacji za-
dań nałożonych przez ustawodawcę 
na tę instytucję. Pamiętać należy, że 
w aktualnie obowiązującym systemie 
prawnym, praktycznie każda decyzja 
prokuratury godząca w jakikolwiek 
sposób w prawa stron, niezależnie od 
etapu postępowania, na którym zo-
stała podjęta, podlega kontroli nieza-
wisłego sądu. Podsumowując, należy 
zwrócić uwagę na to, że w państwach 
demokratycznych występują różne 
modele prokuratury.

Zasady przyjęte przez społeczność 
międzynarodową nie ograniczają pol-
skiego ustawodawcy w kształtowa-
niu pozycji prokuratury w strukturze 
organów wymiaru sprawiedliwości 
i ścigania. Regulacje zaproponowane 
w ustawie „Prawo o prokuraturze” 
wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 
społecznym i pozwalają widzieć 
w prokuraturze instytucję mogącą 
zapewnić obywatelom szeroko poję-
te bezpieczeństwo. Ministrowi Spra-
wiedliwości – Prokuratorowi Gene-
ralnemu, dają bowiem narzędzia do 
wykonania tego zadania. Model or-
ganizacyjny prokuratury powraca do 
uprzednich, sprawdzonych rozwiązań 
legislacyjnych. Wprowadzone zmia-
ny ukierunkowane są na racjonalną 
i sprawiedliwą alokację kadry proku-
ratorskiej. Prokurator Generalny od-
zyskuje realną władzę nad prokuratu-
rą, z zachowaniem niezależnej pozycji 
każdego prokuratora w zakresie pro-
wadzonego śledztwa. Zlikwidowana 
została kadencyjność stanowisk funk-
cyjnych i kierowniczych w prokura-
turze, tak, aby Prokurator Generalny, 
ponoszący pełną odpowiedzialność za 
funkcjonowanie całej struktury, miał 
możliwość swobodnej – ograniczonej 
tylko ustawą – polityki kadrowej.

Krytyka nowo przyjętych rozwiązań 
wynika po części z reguł dyskursu po-
litycznego. Jestem jednak przekonany, 
że w przypadku zmian na scenie po-
litycznej, instrumenty te będą dobrze 
służyć dzisiejszej opozycji. Pozwalają 
bowiem władzy wykonawczej na sku-
teczną realizację jej konstytucyjnych 
obowiązków.
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Zadania prokuratury w świetle 
Prawa o prokuraturze
4 marca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. 
poz. 177). Ustawa ta zastąpiła dotychczas obowiązującą i wielokrotnie nowelizowaną ustawę z dnia 
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 z późn. zm.). 

Uchwalenie przez parlament nowej 
ustawy było wyjściem naprze-

ciw powszechnemu zapotrzebowaniu 
prokuratorów na akt jednolity, spójny, 
uwzględniający zmiany w otaczającej 
rzeczywistości. Wydaje się, że 
nowy akt te oczekiwania 
spełnia. Ustawa – Prawo 
o prokuraturze zawiera 
bowiem szereg zupeł-
nie nieznanych dotych-
czas rozwiązań, szereg 
innych uległo istotnym 
modyfikacjom lub nada-
no im nowe znaczenie. 

Ustawowy 
obowiązek ścigania 
przestępstw
Jednym z takich roz-
wiązań, które zostało 
w sposób odmienny od 
dotychczasowego uregu-
lowane a jednocześnie, 
które stało się jednym 
z podstawowych zało-
żeń ustawodawcy, jest 
odwrócenie roli pro-
kuratury jako organu 
ochrony prawnej wzglę-
dem innych organów 
państwa i nadanie jej no-
wego usytuowania względem 
społeczeństwa. 

Dotychczasowa ustawa ustrojowa 
określała zadania prokuratury jako 
strzeżenie praworządności oraz czu-
wanie nad ściganiem przestępstw 
(art. 2 ustawy z 1985 r.). Taki model 
zadaniowy miał swoje konsekwencje. 
Wypełnienie dyspozycji drugiej części 
zdania powołanego przepisu, w szcze-
gólności poprzez prowadzenie lub 
nadzorowanie postępowań przygoto-
wawczych, było de facto obowiązkiem 

drugoplanowym i w związku z tym re-
alizowanym przede wszystkim przez 
jednostki stopnia podstawowego tj. 
prokuratury rejonowe. Pozostałe jed-
nostki swoją uwagę skupiały w prze-
ważającej mierze na czynnościach 
nadzorczych, kontrolnych, związa-
nych z realizacją obowiązku wynikają-

cego z art. 17 ust. 2, 4 i 6 ustawy z 1985 
r. Co więcej – zgodnie art.17 ust. 18 
tej ustawy, w prokuraturach apelacyj-
nych musiały zostać powołane spe-
cjalne wydziały zajmujące się li tylko 
wizytacjami i okresowymi ocenami 
prokuratorów. Aktualnie obowiązu-
jąca ustawa odwraca tę anormalną 
sytuację. Wskazuje na to redakcja 
art. 2 ustawy – Prawo o prokuraturze. 
W myśl powołanego przepisu „proku-
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BEATA SOBIERAJ-SKONIECZNA
ratura wykonuje zadania w zakresie 
ścigania przestępstw oraz stoi na straży 
praworządności”. Są to zatem zadania 
polegające nie tylko na „czuwaniu nad 
ściganiem przestępstw”, ale wprost na 
ich ściganiu. Jest to ogromny krok na-
przód w stosunku do poprzednio obo-
wiązującego stanu prawnego.

Ustawodawca wskazał 
bowiem, w sposób nie 
budzący wątpliwości, co 

należy do podstawo-
wych, pierwszopla-
nowych zadań proku-
ratury, czym zgodnie 
z ustawą prokuratura 
jako instytucja ma się 
w chwili obecnej zaj-
mować i co należy do 
podstawowych obo-
wiązków prokuratorów. 
Konsekwencją takiego 
zapisu jest ustawowy 
obowiązek wykonywa-
nia zadań w zakresie 
ścigania przestępstw 
przez jednostki wszyst-
kich stopni, z Prokura-
turą Krajową włącznie, 
co również jest abso-
lutnym novum nor-
matywnym. Co więcej, 
obowiązek ten spo-
czywa na wszystkich 
prokuratorach, nie 

wyłączając prokurato-
rów funkcyjnych. Wskazuje 

na to tak wykładnia językowa, jak i sys-
temowa dalszych w kolejności prze-
pisów tj. art. 3 i art. 4 ustawy – Prawo 
o prokuraturze. 

Art. 3 cyt. ustawy, określa sposób 
w jaki wszyscy prokuratorzy, w tym 
również Prokurator Generalny, Pro-
kurator Krajowy i pozostali zastępcy 
Prokuratora Generalnego, mają reali-
zować obowiązki wynikające z art. 2 
ustawy, czyli przede wszystkim obo-
wiązki wynikające z realizacji zadań 
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w zakresie ścigania przestępstw. Ca-
łości intencji ustawodawcy dopełnia 
treść art. 4 ustawy, zgodnie z którym 
„każdy prokurator wykonuje czynno-
ści określone w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy” 
tj. polegające na realizacji obowiązku 
wynikającego z art. 2 ustawy, a zatem 
przede wszystkim tego związanego ze 
ściganiem przestępstw. Jednocześnie 
z treści powołanego przepisu wynika, iż 
sposobem na wykonywanie obowiązku 
z art. 2 ustawy jest właśnie „prowadze-
nie lub nadzorowanie postępo-
wania przygotowawczego w spra-
wach karnych oraz sprawowanie 
funkcji oskarżyciela publicznego 
przed sądami”. W tym kontekście 
nie może być już żadnych wątpli-
wości jaki cel postawił sobie usta-
wodawca w kwestii ustrojowego 
usytuowania prokuratury wzglę-
dem innych organów państwa 
i jej roli wobec społeczeństwa. 

Tę ustawową rolę proku-
ratury odczytał i wprowadził  
do rozporządzenia – Regulamin 
wewnętrznego urzędowania po-
wszechnych jednostek organi-
zacyjnych prokuratury Minister 
Sprawiedliwości. Czytając wska-
zany akt wykonawczy nie spo-
sób nie zauważyć, iż szereg jego 
zapisów jest rozwinięciem i do-
określeniem wynikającej z art. 4 
ustawowej zasady „obowiązko-
wego referatu”, a główny nacisk 
położony został na kwestie włą-
czenia prokuratorów prokuratur 
wszystkich stopni w prowadzenie 
lub nadzorowanie spraw.

Kierownik jednostki 
określi zadania
Aby ten udział prokuratorów był 
możliwie najbardziej realny i wy-
pełniał ustawowe założenia, do 
Regulaminu wewnętrznego urzę-
dowania powszechnych jedno-
stek organizacyjnych prokuratu-
ry wprowadzona została norma, 
zgodnie z którą na kierownikach 
jednostek ciąży obowiązek szczegó-
łowego określenia sposobu realizacji 
zadań określonych w art. 3 ustawy tj. 
realizowania obowiązkowego referatu 
wynikającego z art. 4 ustawy. Wskaza-
no osobę odpowiedzialną za prawidło-
wą realizację ustawowego obowiązku 
i wskazano, w jakich okolicznościach 
możliwe jest zwolnienie z tego obo-
wiązku lub jego ograniczenie. Przed-
stawione regulacje mają na celu zmi-

nimalizowanie ryzyka nadużywania 
możliwości zwalniania prokuratorów 
z referatu bądź jego nadmierne ograni-
czanie. Kontynuacją przedstawionych 
regulacji jest określenie, iż obowiązko-
wy referat powinni posiadać również ci 
prokuratorzy, którzy pełnią funkcje lub 
realizują określone zadania jak choćby 
wizytatorzy, rzecznicy dyscyplinar-
ni, rzecznicy prasowi czy kierownicy 
szkolenia.

Co więcej ten udział prokuratorów 

został rozciągnięty na postępowanie 
sądowe przed sądami wszystkich in-
stancji nie wyłączając postępowań 
po uprawomocnieniu się orzeczenia. 
Ma to istotne znaczenie nie tylko dla 
prokuratorów, którzy „bronią” swoich 
spraw, tak w postępowaniu I-instan-
cyjnym, jak i uczestniczą w nim rów-
nież w postępowaniu odwoławczym, 
a nawet – co jest absolutnym novum 
nieznanym w żadnej z dotychczaso-

wych regulacji – mogą również uczest-
niczyć, jeśli wyrażą taką wolę, w po-
stępowaniu kasacyjnym przed Sądem 
Najwyższym. Ma to również znaczenie 
dla sądu rozpoznającego daną sprawę. 
Może bowiem liczyć na udział profe-
sjonalnie przygotowanego oskarżycie-
la na każdym etapie tego postępowa-
nia. Jednak przede wszystkim ma to 
ogromne znaczenie gwarancyjne dla 
stron, które mogą się spodziewać, że je-
śli nie zaistnieją szczególne okoliczno-

ści, to ich sprawę od początku do 
końca będzie prowadził ten sam 
prokurator, należycie z tą spra-
wą zaznajomiony, znający całość 
materiału dowodowego, uczest-
niczący aktywnie w rozprawach 
czy posiedzeniach. 

Ten sam prokurator  
na wszystkich etapach
Kształt przepisów dotyczących 
udziału prokuratora w postępo-
waniu sądowym w sprawach kar-
nych jest wynikiem ustawowych 
regulacji tej materii. Normodaw-
ca wyszedł z założenia, że konse-
kwencją unormowań w zakresie 
obowiązkowego referatu powin-
ny być regulacje dotyczące udzia-
łu prokuratora w postępowaniu 
jako całości tj. nie tylko w postę-
powaniu przygotowawczym, ale 
i postępowaniu sądowym sensu 
largo. To założenie w pełni uza-
sadnione zważywszy na fakt, iż 
nikt nie zna tak dobrze sprawy 
jak prokurator, który ją prowa-
dził lub nadzorował. Stąd normy 
dotyczące jego udziału w postę-
powaniu sądowym. Jest też oczy-
wistym, że prokurator uczest-
niczący w posiedzeniach, czy 
rozprawach sądowych, które ze 
swej istoty mają charakter dyna-
miczny, będzie najlepiej zaznajo-
miony z całokształtem dowodów 
zebranych w sprawie. Zatem jego 
udział w postępowaniu odwoław-
czym jest nie tylko pożądany ale 

i konieczny. Odstępstwo od tych zało-
żeń jest możliwe tylko wyjątkowo. Za-
łożeniem jest, aby te wyjątki utrzymały 
swój nadzwyczajny charakter i nie stały 
się normą. Tu będzie ogromna rola kie-
rowników jednostek. 

Beata Sobieraj-Skonieczna
Autorka jest prokuratorem i głównym specjalistą w 

Wydziale Prawa Karnego Departamentu Legislacyjnego 
w Ministerstwie Sprawiedliwości, aktualnie wykonuje 

obowiązki w Prokuraturze Krajowej

Fot. Krzysztof Wojciewski
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Tym razem nie miała być to jednak 
łatka, jakich kilka rocznie fundo-

wano praktykom i zdezorientowanym 
obywatelom, ale potężny flek, wywraca-
jący do góry nogami dotychczasową fi-
lozofię procesu. Wskazywaliśmy wów-
czas wyraźnie, że tak fundamentalna 
„reforma” wymaga stworzenia całkiem 
nowej ustawy regulującej proces kar-
ny. Tych argumentów nie posłuchano. 
Już sam projekt, który wyszedł z mi-
nisterialnych gabinetów był wyrazem 
braku spójnej wizji. Obejmował w za-
sadzie jeden z etapów procesu – jego 
fazę jurysdykcyjną. Całkowicie pomijał 
równie istotne postępowanie przygoto-
wawcze. W tym ostatnim miało nie być 
żadnych zmian, ale w końcu na etapie 
prac parlamentarnych ich dokonano, 
w sposób zresztą niebywale niespój-
ny i chaotyczny. Przyglądałem się tym 
pracom z boku. Starałem się zadawać 
pytania i wskazywać na mankamenty. 
Jedno z nich postawiłem Stanisławo-
wi Zabłockiemu, polemizującemu na 
konferencji w Prokuraturze Generalnej 
z moją felietonistyką, w której wska-
zywałem, że polski proces karny po 
pierwszym lipca będzie dłuższy, droż-
szy i faworyzujący osoby dobrze uposa-
żone. Zapytałem w kuluarach, jak przy-
gotować do nowej rzeczywistości, jej 
głównych aktorów – reprezentujących 
państwo sędziów, prokuratorów i poli-
cjantów. Odpowiedź była zaskakująca. 
Usłyszałem, że nas jako Komisji to nie 
interesuje, że to są problemy Ministra 
Sprawiedliwości, że to jego odpowie-
dzialność, a my tworzymy jedynie nową 
procedurę. Oczywiście zupełnie osob-

Kontradyktoryjny 
eksperyment  
na społeczeństwie

Gdy w poprzedniej kadencji rozpoczęto prace nad „nowelą lipcową” w Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Karnego i Ministerstwie wskazywałem, że są one skażone grzechem zaniechania. Zamiast 
pokusić się o stworzenie nowego KPK w miejsce ponad stokrotnie nowelizowanej ustawy z 1997 r., 
postanowiono przykleić do niej kolejną, nowelizacyjną łatę. 

ną kwestią jest to, czy wskazywany pal-
cem Minister przygotował państwo do 
nowych realiów i o tym będzie mowa 
dalej. Wracając jednak do wspomnia-
nej rozmowy, to refleksja z niej płyną-
ca jest zatrważająca. Otóż narażono 
obywateli na pewien nieprzygotowany 
eksperyment, u którego źródeł tkwiły 
co najmniej dwa fundamentalne błędy. 
O jednym z nich, czyli zmianie filozofii 
całego procesu, połączonej z legislacyj-
ną korektą tylko jednego z jego etapów, 
była mowa na wstępie. Drugi, to cał-
kowita utrata z pola widzenia faktu, że 
wymiar sprawiedliwości jest systemem 
naczyń połączonych, na który skła-
dają się działające w imieniu państwa 
organy oraz spajająca je w systemie 
wzajemnych powiazań procedura. Nie 
wolno wywracać do góry nogami tego 
spoiwa, pozostawiając samym sobie, te 
instytucje państwowe, które w oparciu 
o procedurę zapewniają sprawne funk-
cjonowanie aparatu sprawiedliwości 
w przestrzeni spraw karnych. 

Nowelizacja, czy nowy KPK?
Oczywiście każdy śledzący powyższy 
wywód, zapyta, co w takim razie z pro-
jektem, przygotowanym przez obecne 
kierownictwo resortu sprawiedliwości. 
Jest to przecież kolejna nowelizacja. 
Dlaczego w takim razie nie nowy KPK? 
Odpowiedź na tak postawione pyta-
nie wymaga pogłębionej analizy skut-
ków „noweli lipcowej” i powrotu do 
argumentacji, którą prezentowaliśmy 
w trakcie prac nad tamtą zmianą. Ta 
argumentacja, a w zasadzie prognozy, 
ziściły się w stu procentach. 

W czerwcu 2015 r. opublikowaliśmy 
raport o stanie „nieprzygotowania” 
państwa do nowego, kontradyktoryj-
nego procesu karnego. Wskazywaliśmy 

w nim, że do nowej rzeczywistości nie 
są gotowe co najmniej trzy resorty oraz 
sama prokuratura. Na pierwszym miej-
scu wymieniono MSW. To właśnie 
podległa mu Policja okazała się najsłab-
szym ogniwem. Ustawodawca przeka-
zał w jej ręce pokaźną przestrzeń decy-
zyjną, zapominając, że w komisariatach 
ze świeczką szukać funkcjonariuszy 
posiadających wykształcenie prawni-
cze, potrafiących dokonać właściwej 
oceny prawnej zebranego materiału 
dowodowego. Przed lipcem ubiegłego 
roku, w zasadzie każda taka ocena pod-
legała weryfikacji prokuratora, który 
zatwierdzał policyjne postanowienia 
o umorzeniu lub odmowie wszczę-
cia dochodzenia. Przez ostatnich kil-
ka miesięcy policjanci w całej Polsce, 
bez jakiegokolwiek nadzoru prawnego 
ze strony prokuratora, samodzielnie 
kończyli dziesiątki tysięcy dochodzeń. 
Ile takich decyzji było wadliwych? Ile 
wydano z naruszeniem praw stron do 
rzetelnego procesu? Tego nie dowiemy 
się, bo postanowienia te nie „przeszły” 
przez prokuratorskie biurka o ile po-
krzywdzeni i zawiadamiający nie skła-
dali na nie zażaleń. Wiemy natomiast, 
że tam gdzie takie zażalenia wpływały, 
prokuratorzy niejednokrotnie rwali 
włosy na głowie widząc istotne man-
kamenty wyjętych spod ich jurysdyk-
cji tysięcy postępowań przygotowaw-
czych. Nie jest to bynajmniej zarzut do 
policjantów pionów dochodzeniowych, 
których rzucono na głębokie wody ale 
do decydentów politycznych, nie zdają-
cych sobie sprawy jak daleko jest Policji 
do osiągnięcia poziomu predysponują-
cego do samodzielnego prowadzenia 
postępowań, bez prawniczego nadzoru 
prokuratorów. Trzeba w tym miejscu 
wyraźnie podkreślić, że nie jesteśmy 

JACEK SKAŁA
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przeciwnikami modelu, w którym po-
stępowanie przygotowawcze skupione 
jest w rękach Policji, a zebrane w śledz-
twie owoce, dopiero w sądzie prezen-
tuje prokurator. Model ten, określany 
często modelem prokuratury sądowej, 
jest jednak w obecnych realiach czymś 
całkowicie nieosiągalnym, bo wymaga 
długofalowego procesu przygotowania 
Policji do zastąpienia prokuratorów 
w ich dotychczasowej roli, sprowa-
dzającej się do prowadzenia i nadzo-
rowania setek tysięcy postępowań 
przygotowawczych. Obecnie musimy 
wrócić do pełnej prokuratorskiej kon-
troli postępowania przygotowawczego, 
bo bez niej nie unikniemy zagrożeń dla 
bezpieczeństwa prawnego przeciętnego 
Kowalskiego, głównie tego który stał 
się ofiarą przestępstwa. 

We wspomnianym raporcie, wska-
zywaliśmy również na nieprzygotowa-
nie dwóch innych resortów – finansów 
i sprawiedliwości. Pierwszy z nich nie 
miał nawet głębszej świadomości, że 
państwo funduje wszystkim podejrza-
nym i oskarżonym instytucję obroń-
cy na życzenie, bez względu na status 
majątkowy. W założeniach do tego 
rozwiązania uparcie twierdzono, że 
przecież w przypadku przegranej, czyli 
skazania, oskarżony będzie zobowiąza-
ny do zwrotu kosztów obrony z urzędu. 
Nie pokuszono się jednak o analizę tzw. 
„stopy zwrotu”. Stracono z pola widze-
nia co najmniej dwa aspekty. Po pierw-
sze, dość odległą perspektywę czasową 
skazania w kontradyktoryjnym proce-
sie karnym, po drugie zaś fakt, iż skaza-
ni w dużej części to osoby niepracujące, 

nieposiadające majątków, od których 
egzekucja kosztów obrony jest delikat-
nie rzecz ujmując mało realistyczna. 
Krótko mówiąc, z jednej strony koszty 
tego eksperymentu zostały mocno nie-
doszacowane, a z drugiej przerzucono 
je na państwo, czyli w istocie podat-
ników. W tej sytuacji słuszne są pyta-
nia, dlaczego niepopadający w konflikt 
z prawem obywatel ma ze swojego 
portfela dokładać do systemu ochrony 
prawnej takich osób, których może być 
potencjalną ofiarą. Ta hojność Państwa 
wobec sprawców czynów zabronionych 
nie była niczym uzasadniona. 

Niedostosowanie prokuratury
Jak przygotował się do reformy resort 
sprawiedliwości? W okresie, w którym 
trwały prace nad nową procedurą kar-
ną oraz po jej uchwaleniu, urzędem 
Ministra Sprawiedliwości kierowało 5 
polityków. W tym czasie do konsultacji 
skierowano kilka projektów ustaw no-
welizujących i projekt nowego Prawa 
o prokuraturze. Podstawowym ratio 
legis tych projektów było dostosowa-
nie organizacyjne i strukturalne pro-
kuratury do wymogów kontradykto-
ryjnego procesu karnego. W wyniku 
decyzji politycznych zaniechano prac 
nad nową ustawą ustrojową regulującą 
funkcjonowanie prokuratury. W rezul-
tacie stroną w „amerykańskim” pro-
cesie została instytucja, której ramy 
organizacyjne opierają się na Ustawie 
o prokuraturze z 1985 r. 

Zamiast Prawa o prokuraturze Mini-
sterstwo przygotowało rozporządzenie 
wykonawcze. Jego pierwsza, korzystna 
wersja, zwana „regulaminem Biernac-
kiego”, uległa radykalnej modyfikacji 
pod rządami kolejnego z Ministrów 
i jako „regulamin Grabarczyka” nie 
przyjęła się w praktyce. Poprzez wpro-
wadzenie do regulaminu licznych wy-
jątków od postulowanych przez śro-
dowisko prokuratorskie rozwiązań, 
prokuratura w przededniu wielkiej 
reformy procesu karnego nie została 
poddana dostatecznym przekształce-
niom i działaniom dostosowawczym. 
Żadne z czterech kluczowych rozwią-
zań Regulaminu nie było stosowane. 
Wąsko określona właściwość rzeczo-
wa prokuratur okręgowych i apelacyj-
nych, które zgodnie z „regulaminem 
Grabarczyka” miały przejąć około 1 
proc. spraw z 99 proc. ogółu postępo-
wań przygotowawczych prowadzonych 
przez prokuratury rejonowe, nie była 
w praktyce przestrzegana. Obowiązko-
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wy referat oskarżycielski i sądowy ist-
niał w postaci szczątkowej. Nadal pro-
kuratorzy funkcyjni oraz prokuratorzy 
z tzw. wydziałów nieliniowych proku-
ratur okręgowych i apelacyjnych nie 
prowadzili postępowań, a jeśli wystę-
powali przed sądami, to incydentalnie. 
Wbrew zapewnieniom Ministerstwa, 
prokuratorzy prokuratur apelacyjnych 
i okręgowych nie pełnili dyżurów zda-
rzeniowych. Już od stycznia 2015 r. 
wprowadzono obowiązek uczestnicze-
nia w rozprawach sądowych prokura-
tora – autora aktu oskarżenia. Obo-
wiązek ten pozostał jednak całkowicie 
fikcyjny, pomimo iż podstawowym 
warunkiem sukcesu procedury karnej 
było zapewnienie udziału w rozpra-
wie tego prokuratora, który sporządził 
i podpisał akt oskarżenia. Mini-
sterstwo Sprawiedliwości nie 
przygotowało zmian w regula-
minach urzędowania sądów 
i prokuratury zobowiązują-
cych do takiego ukształto-
wania systemu wokand są-
dowych, który otwierałby 
możliwość uczestniczenia 
w rozprawie tego prokurato-
ra, który jest autorem skar-
gi i posiada kompleksową 
znajomość sprawy. Nie 
został zatem zrealizowany 
absolutnie podstawowy 
warunek, zapewniający 
skuteczność organów 
państwa, działających 
na rzecz obywateli 
w kontradyktoryjnym 
procesie karnym. 

Zapaść po „noweli 
lipcowej”
Tak oto przygotowane pań-
stwo miało stawić czoła nowej 
rzeczywistości procesowej. Efekty 
tego eksperymentu obserwowaliśmy 
od 1 lipca. Na początek nastąpiła gwał-
towana zapaść na odcinku oskarżania. 
Powodów tej sytuacji było kilka. Po 
pierwsze, maksymalnie sformalizo-
wany kształt aktu oskarżenia, który 
doprowadził do tego, że prokuratorzy 
unikali takiego sposobu zakończenia 
postępowania. Jak próbowano rato-
wać sytuację? Nadużywano instytucji 
dobrowolnego poddania się karze. Ta 
instytucja przestała jednak być wyłącz-
nie dobrodziejstwem dla oskarżonego. 
Stała się również dobrodziejstwem dla 
prokuratora, który nie musiał konstru-
ować skomplikowanego formalnie aktu 

oskarżenia. W efekcie zamiast cze-
kać spokojnie na inicjatywę ze strony 
oskarżonego sam prosił aby ten przyjął 
propozycję, uciekając w ten sposób od 
cierniowej ścieżki sprostania kodek-
sowym wymogom, co do formy aktu 
oskarżenia i kształtu przygotowanych 
dla sądu akt. Można zatem powiedzieć, 
że skutkiem noweli lipcowej stała się 
zapaść na odcinku postępowania przy-
gotowawczego. Zapaść wynikająca po 
pierwsze z wyjęcia spod nadzoru pro-
kuratury sporej przestrzeni procesu 
karnego i oddania jej w ręce Policji oraz 
zapaść, której źródłem było maksymal-
ne skomplikowanie formalne samego 
etapu konstruowania aktu oskarżenia, 
sprzyjające dążeniu za wszelką cenę do 
kompromisów w sferze kary. Kompro-

misów, które zagrażały fundamental-
nym celom kary w zakresie prewen-
cji indywidulanej oraz kształtowania 
świadomości prawnej społeczeństwa. 

Nowelizacja jest działaniem 
w stanie wyższej konieczności 
Na szczęście pełną parą nie ruszyły 
jeszcze kontradyktoryjne procesy są-
dowe. Nie mam wątpliwości, że proce-
sy te byłyby dłuższe z uwagi na samą 
formułę, która dopuszcza całkowicie 
swobodną grę procesową stron z są-
dem jako biernie przyglądającym się 
arbitrem, realizującym wolę dowodo-
wą uczestników tej gry, którym z oczy-

wistych względów nie towarzyszy chęć 
szybkiego rozstrzygnięcia, ale wola 
zwycięstwa w kontradyktoryjnej po-
tyczce. Nie mam również wątpliwości, 
że kontradyktoryjne procesy odpowia-
dałyby w mniejszym stopniu społecz-
nemu rozumieniu sprawiedliwości. 
W procesach tych nie liczyłaby się jak 
dotąd w pierwszej kolejności prawda 
materialna, ale prawda formalna. In-
nymi słowy, sprawiedliwość material-
na musiałaby ustąpić sprawiedliwości 
proceduralnej, stawiającej na pierw-
szym miejscu reguły gry procesowej 
i spryt stron procesowych, sprowadza-
jący się do tego, kto kogo przechytrzy. 
Racjonalne państwo nie powinno po-
zwalać na taką grę, stwarzając opty-
malne warunki, by na końcu wygrała 
sprawiedliwość. W tym miejscu nie 
pozostaje już nic innego jak powrót 
do postawionego na wstępie pytania, 
czy nowy kodeks, czy kolejna noweli-
zacja? Odpowiedź jest jednoznaczna. 
I jedno i drugie. Nowelizacja przy-
wracająca stare reguły, bo mamy 
do czynienia z działaniem w stanie 
wyższej konieczności, a każdy ko-
lejny dzień obowiązywania noweli 
lipcowej potęguje straty. 

Nowy kodeks postępowania kar-
nego, bo po dwudziestu latach 

obowiązywania starego, obywa-
tele zasługują na nowoczesną 
procedurę, dostosowaną do 
wymogów zwalczania współ-
czesnej przestępczości. Musi 
być ona stworzona nie w ode-
rwaniu od realiów prokurator-
skich gabinetów i sądowych 
sal, nie w oparciu o naukowe 

wizje, lecz o trzy podstawowe 
założenia. Po pierwsze, w praw-

nokarnej reakcji na przestępczość 
państwo musi skupiać wysiłki na 

dążeniu do prawdy materialnej, będą-
cej urzeczywistnieniem zasady spra-
wiedliwości. Po drugie, za niezbędne 
uznać należy stworzenie warunków 
do rozstrzygnięcia sprawy w szybkim 
terminie. Po trzecie wreszcie, państwo 
powinno tak zorganizować funkcjo-
nowanie wymiaru sprawiedliwości 
i organów ochrony prawa, aby zmini-
malizować ogromne koszty funkcjo-
nowania tego aparatu. Bez sprawnej 
procedury karnej, osiągniecie tych ce-
lów nie będzie możliwe.

Jacek Skała
Autor jest prokuratorem oraz przewodniczącym 

Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników 
Prokuratury RP

Rys. Łukasz Jagielski



ZAMIAST BUDOWAĆ MUR
PRZYSTĄP DO MEDIACJI

Mediacje są jedną z metod dobrowolnego rozwiązywania konfliktów i sporów. 
Umożliwiają one nawiązanie dialogu pomiędzy dwiema poróżnionymi stronami, 
wyjaśnienie spornych kwestii oraz zawarcie satysfakcjonującego dla wszystkich 
porozumienia. Postępowanie mediacyjne jest poufne i toczy się w obecności bez-
stronnego mediatora. Zawarta w jego efekcie ugoda pozwala znacznie ograniczyć 
czas i koszty postępowania. Pamiętaj, że masz prawo do mediacji!

MEDIACJE W SPRAWACH RODZINNYCH

Więcej na temat mediacji można dowiedzieć się ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości:

ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje
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Nadzór nad prokuraturą 
w państwach UE. Kilka uwag 
prawnoporównawczych
W trakcie prac parlamentarnych nad projektem ustawy Prawo o prokuraturze wywiązała się 
ożywiona dyskusja, dotycząca połączenia instytucji Ministra Sprawiedliwości i funkcji Prokuratora 
Generalnego. W szczególności przedmiotem krytyki była kwestia przyznania Ministrowi 
Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu kompetencji do wydawania poleceń dotyczących 
czynności postępowania w indywidualnych sprawach. 

Przeciwnicy takiego rozwiązania 
zgłaszali argument, że połączenie 

podmiotowe nie jest znane w innych 
państwach. W celu usystematyzowania 
tej dyskusji i weryfikacji tej tezy, zasad-
ne wydaje się przeanalizowanie również 
zakresu uprawnień Ministrów Sprawie-
dliwości wobec prokuratury w poszcze-
gólnych państwach UE. W pierwszej ko-
lejności należy zauważyć, że w Europie 
nie ma jednolitego modelu prokuratury 
zarówno w zakresie: umiejscowienia 
w ramach trójpodziału władz, metody 
regulacji (w ustawie zasadniczej, czy 
ustawach korporacyjnych), podstawo-
wych zadań (choć oczywiście wspólnym 
mianownikiem jest związek z postępo-
waniem karnym), jak również przyzna-
nych kompetencji (np. kompetencji do 
nadzorowania postępowania przygoto-
wawczego, czy też wyłącznie kompeten-
cji oskarżyciela publicznego). Poszcze-
gólne podziały nakładają się na siebie 

w taki sposób, iż co do zasady, nie moż-
na formułować wniosków, co do stopnia 
wzajemnych korelacji wymienionych 
elementów. Poniższe opracowanie, ze 
względu na ograniczenia publikacyjne, 
zawiera omówienie jedynie wybranych 
rozwiązań. 

Standardy przyjęte w ramach 
Rady Europy
Zróżnicowanie w zakresie relacji wła-
dzy wykonawczej do prokuratury, uwi-
daczniają dokumenty przyjmowane 
w ramach różnych formacji funkcjonu-
jących w systemie Rady Europy. Rów-
norzędność modelu prokuratury opartej 
na zależności od rządu, w stosunku do 
modelu prokuratury niezależnej od wła-
dzy wykonawczej, przewiduje rekomen-
dacja Rec(2000)19 Komitetu Ministrów 
w sprawie roli prokuratury w wymiarze 
sprawiedliwości w sprawach karnych1. 
Rekomendacja ta przewiduje, że w przy-
padkach, gdy prokuratura stanowi część 
rządu lub jest mu podległa, państwa 
powinny podejmować skuteczne kroki 
w celu zagwarantowania: 

a. ustawowego określenia natury i za-
kresu wzajemnych relacji miedzy proku-
raturą i władzą wykonawczą;

b. korzystania przez rząd ze swoich 
uprawnień w przejrzysty sposób, zgodny 
z traktatami międzynarodowymi, usta-
wodawstwem krajowym i ogólnymi za-
sadami prawnymi;

c. udzielania instrukcji na piśmie, 
a w przypadku wytycznych ogólnych, 
publikowania ich w odpowiedni sposób;

d. zapewnienia odpowiedniej gwaran-
cji poszanowania zasad przejrzystości 
i równości, zgodnie z prawem krajowym, 
w szczególności jeśli w zakresie udziela-
nia poleceń dotyczących indywidualnych 

spraw (na przykład poprzez: uprzednie 
zwrócenie się o pisemną opinię do wła-
ściwego prokuratora lub organu zajmu-
jącego się ściganiem; opatrzenie pisem-
nych poleceń uzasadnieniem, zwłaszcza 
gdy odbiegają one od wskazań prokura-
tora, oraz przekazanie ich za pośrednic-
twem drogi służbowej, a także zagwaran-
towanie, aby przed rozprawą taka opinia 
i polecenie zostały włączone do akt, aby 
pozostałe strony mogły się z nimi zapo-
znać i zgłosić swoje uwagi); 

e. pozostawienia prokuratorom swo-
body w zakresie przedkładania w sądzie 
wszelkich prawnych argumentów, nawet 
jeżeli mają obowiązek wyrażenia otrzy-
manych pisemnych poleceń;

f. zakazania co do zasady wydawania 
w indywidualnej sprawie poleceń zanie-
chania ścigania. W przypadku gdy taki 
zakaz nie istnieje, takie polecenia powin-
ny być zarezerwowane dla wyjątkowych 
sytuacji, a ich wydanie musi być poddane 
odpowiedniej kontroli.

W ramach szeregu ciał doradczych 
systemu Rady Europy, jednostką wyspe-
cjalizowaną do opracowania standar-
dów dotyczących prokuratury, jest Rada 
Konsultacyjna Prokuratorów Europej-
skich (CCPE). Ciało to wypracowało 10 
opinii tematycznych, o różnym stopniu 
szczegółowości, z których dla niniejszego 
opracowania najistotniejsza jest opinia 
nr 9 z 2014 r. na temat europejskich stan-
dardów i zasad kształtujących status pro-
kuratora, zwana „Kartą Rzymską”2 

Od momentu przyjęcia rekomenda-
cji Rec(2000)19 Komitetu Ministrów 
w Europie pojawiła się tendencja do 
promowania różnej formy niezależności 
prokuratorów od władzy wykonawczej. 
Mimo to Rada Konsultacyjna Prokura-
torów Europejskich nawet w stosunkowo 

TOMASZ DARKOWSKI
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niedawno sformułowanej opinii 9/2014 
stwierdziła, iż model prokuratury zależ-
nej od władzy wykonawczej jest uzna-
wany za równorzędny, pod warunkiem 
transparentności działań władzy. W tym 
miejscu należy podkreślić, że w przeci-
wieństwie do rekomendacji z 2000 r., ta 
ostatnia opinia nie ma statusu dokumen-
tu przyjętego przez organ Rady Europy, 
jakim jest Komitet Ministrów, a jest to 
jedynie opinia ciała doradczego, z którą 
Komitet Ministrów się zapoznał. Tym sa-
mym, wbrew niektórym głosom, doku-
ment ten nie ma nawet charakteru tzw. 
soft law oficjalnie przyjętego przez Radę 
Europy, jak rekomendacja (2000)19.

Kwestia niezależności prokuratury od 
władzy wykonawczej była także przed-
miotem szeregu opinii Komisji Wenec-
kiej, która stwierdziła, że „O ile niezależ-
ność sędziów i sądownictwa, co do zasady, 
znajduje swoje źródło w podstawowym 
prawie osób do sądu (…) to w przypadku 
niezależności prokuratorów i prokuratury 
brak jest takiego wspólnego standardu”3.

Ponadto Komisja Wenecka dostrzegła 
wręcz, że należy unikać takiego rozwo-
ju niezależności prokuratorów, który 
w efekcie mógłby zagrozić idei niezawi-
słości sędziowskiej4. 

Standard UE
Wbrew niektórym stwierdzeniom nale-
ży podkreślić, że kompetencje UE w żad-
nym stopniu nie obejmują ustanawiania 
standardów dotyczących organizacji 
prokuratury. Co najwyżej, kwestia funk-
cjonowania prokuratury może być brana 
pod uwagę przy ocenie ogólniejszego 
kontekstu, którejś z polityk UE lub przez 
pryzmat oceny całego porządku praw-
nego w związku z ewentualną procedu-
rą, o której mowa w art. 7 TUE. Żaden 
z przepisów Traktatu, ani aktów prawa 
wtórnego nie daje nawet w sposób po-
średni wskazówek, jak należy kształto-
wać relacje między władzą wykonawczą 
a prokuraturą.

Od powyższej kwestii należy też od-
różnić pojęcie tzw. Prokuratury Euro-
pejskiej przewidzianej w art. 86 Traktatu 
o funkcjonowaniu UE, gdyż jest ona za-
projektowana jako odrębna scentralizo-
wana instytucja przewidziana do zwal-
czania przestępstw na szkodę interesów 
finansowych UE. Przedstawiony przez 
Komisję projekt rozporządzenia usta-
nawiający ten urząd5, przewiduje hie-
rarchiczne podporządkowanie i wyko-
nywanie przez krajowych prokuratorów 
niższych szczebli poleceń Europejskich 
Prokuratorów Delegowanych.

Model francuski
Analiza prawno-porównawcza pozwa-
la na wskazanie w ramach porządków 
prawnych funkcjonujących w Europie, 
kilku uproszczonych modeli relacji mię-
dzy Ministrem Sprawiedliwości a proku-
raturą, czerpiących z podobnych tradycji 
prawniczych i aksjologicznych. Poniżej 
zostaną zarysowane skrajne podejścia.

Pierwszym z nich jest tzw. model fran-
cuski, który występuje we Francji, Belgii, 
Luksemburgu, Holandii, Danii i Szkocji, 
w ramach którego wyróżnić można na-
stępujące podstawowe cechy:

1) Minister Sprawiedliwości sprawu-
je nadzór nad działalnością prokura-
tury i może wydawać zarówno ogólne 
wytyczne jak i indywidualne polecenia 
(w tym w niektórych państwach polece-
nia o umorzeniu postępowania),

2) prokuratorzy są podlegli hierar-
chicznie, zaś prokuratorzy nadrzędni 
mogą wydawać prokuratorom pod-
ległym polecenia zarówno o naturze 
ogólnej jak i zindywidualizowanej, moż-
liwa jest zarówno dewolucja postępo-
wania jak i przekazanie sprawy innemu 
prokuratorowi, 

3) oparcie na zasadzie oportunizmu 
ścigania,

4) realizacja centralnych założeń okre-
ślających kierunki ścigania,

5) sprawowanie nadzoru nad działa-
niami policji w ramach postępowania 
przygotowawczego6.

6) akceptacja lub przeprowadzenie 
określonych czynności postępowa-
nia przeprowadzanych przez sędziego 
śledczego.

Wydawane polecenia mogą doty-
czyć wszelkich kwestii, w tym czyn-
ności postępowania i treści czynności 
postępowania. 

We Francji, po wydaniu przez Euro-
pejski Trybunał Praw Człowieka w 2011 
r. wyroku w sprawie Moulin przeciwko 

Francji7, przepisy w tym zakresie zostały 
zmodyfikowane w wyniku nowelizacji 
w 2013 r.8, zamieniając kompetencje do 
wydawania poleceń w indywidualnych 
sprawach na kompetencję do określania 
ogólnych kierunków ścigania. Należy 
jednak podkreślić, że w przedmiotowej 
sprawie Trybunał uznał, iż nastąpiło na-
ruszenie art. 5 EKPCZ, w zakresie w ja-
kim decyzję o zatrzymaniu na okres do 
5 dni podejmował prokurator, a więc 
urzędnik w pełni zależny od Ministra 
Sprawiedliwości. Konwencja wymaga 
natomiast przekazania sprawy do decy-
zji organu sądowego w rozsądnym cza-
sie, definiowanym przez orzecznictwo 
najczęściej jako 48 godzin. Trybunał 
nie zajął się natomiast kwestią samych 
indywidualnych poleceń, wydawanych 
przez Ministra Sprawiedliwości na pod-
stawie ówcześnie obowiązującej wersji 
art. 30 francuskiego kpk. Obecnie Mi-
nister Sprawiedliwości może wydawać 
wytyczne i instrukcje o charakterze 
ogólnym, które są wiążące dla proku-
ratorów. Prokurator Generalny przed-
stawia Ministrowi Sprawiedliwości in-
formację o najistotniejszych sprawach 
oraz roczną informację o polityce karnej 
i wykonaniu instrukcji Ministra Spra-
wiedliwości9. W dalszym ciągu art. 30 
francuskiego kpk wyraźnie wskazuje, że 
Minister Sprawiedliwości realizuje poli-
tykę karną określaną przez rząd.

Dotychczasowe szerokie kompetencje 
związane z kierowaniem prokuraturą, 
w tym wydawanie poleceń przez Mini-
stra Sprawiedliwości, w dalszym ciągu 
przewiduje prawodawstwo Belgii10, czy 
Luksemburga11.

Model niemiecki
Drugim modelem przewidującym sze-
rokie kompetencje Ministra Sprawiedli-
wości jest model niemiecki, który wy-
stępuje w takich państwach jak Niemcy 
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czy Austria. W rozwiązaniach tych, po-
dobnie jak w modelu francuskim, Mi-
nister Sprawiedliwości nadzoruje i kie-
ruje pracą prokuratury i w ramach tych 
kompetencji może wydawać polecenia 
prokuratorom. Podstawową różnicą, 
w stosunku do modelu francuskiego, jest 
natomiast oparcie działania na zasadzie 
legalizmu (choć z coraz szerszymi ele-
mentami oportunizmu)12. Dla ilustra-
cji warto wskazać kilka przepisów tego 
modelu. Zgodnie z art. 147 niemieckiej 
ustawy określającej ustrój sądów Ge-
richtsverfassungsgesetz13, odpowiednio 
federalny minister sprawiedliwości i lan-
dowi ministrowie sprawiedliwości, kie-
rują i nadzorują pracę prokuratury. Pro-
kuratorzy mają obowiązek wykonywać 
polecenia przełożonych (zgodnie z art. 
146 GVG), w tym Ministrów Sprawie-
dliwości1⁴. Polecenia te mogą dotyczyć 
zarówno czynności postępowania, jak 
i ich treści, jednakże ze względu na zasa-
dę legalizmu, zakres swobody Ministra 
jest bardziej ograniczony niż w przypad-
ku pierwotnego modelu francuskiego. 
Kompetencje do wydawania tych pole-
ceń były przedmiotem krytyki, ale prze-
sądzającym argumentem jest odpowie-
dzialność ministrów przed parlamentem 
w zakresie realizacji polityki karnej15.

Co do zasady prokuratorzy, w tym 
Prokuratorzy Generalni, mają status 
porównywalny z urzędnikami służby 
cywilnej, choć w kilku przypadkach 
urząd prokuratora generalnego jest 
traktowany jako stanowisko urzędnicze 
o politycznej proweniencji i w tych przy-
padkach landowi Ministrowie Sprawie-
dliwości mogą stosunkowo swobodnie 
mianować i odwoływać prokuratorów 
generalnych16.

Jeszcze bardziej precyzyjne są prze-
pisy austriackiej ustawy o prokuraturze 
StAG17. Zgodnie z § 2 tej ustawy, pro-
kuratura jest zorganizowana w sposób 
hierarchiczny i podlega Ministrowi 
Sprawiedliwości, którego poleceniami 
jest związana. Zgodnie z § 29a StAG, 
Minister Sprawiedliwości wydaje pro-
kuratorom wyższego szczebla polecenia 

dotyczące czynności w postępowaniu 
w formie pisemnej, z podaniem pod-
stawy prawnej i uzasadnieniem. Nawet 
jeśli polecenie zostanie wydane ustnie, 
jest ono wiążące, a jedynie prokurator 
zamieszcza je w protokole. Prokurato-
rzy są zobowiązani do przekazywania 
Ministrowi informacji o prowadzonych 
postępowaniach oraz informacji o cha-
rakterze ogólnym. Minister Sprawiedli-
wości ma również prawo podawać te in-
formacje w mediach (§8a ust 2-4 StAG).

Ponadto Minister ma daleko idące 
kompetencje organizacyjne. Przykła-
dowo, prokuratury poszczególnych 
szczebli przedkładają ministrowi zakres 
swoich zadań (§6 ust 4 StAG), minister 
może także (§6 ust 3 StAG) określać 
w stosunku do poszczególnych prokura-
tur sposób pełnienia dyżurów.

Model włoski
Zupełnie odmienny model ustrojo-
wy, w którym prokuratorom i proku-
raturze został przyznany stopień nie-
zależności zbliżony do niezawisłości 
sędziowskiej, występuje we Wło-
szech, Słowenii i na Łotwie18. W pań-
stwach tych podstawowy nadzór nad 
funkcjonowaniem prokuratur spra-
wuje Najwyższa Rada Sądownicza,  
a kompetencje Ministra Sprawiedliwości 
są bardzo ograniczone i dotyczą kwestii 
formalnych (jak nominowanie prokura-
torów po zdanych egzaminach) lub orga-
nizacyjnych, jak kształtowanie budżetu 
(na Łotwie nawet ta kompetencja nie 
przysługuje Ministrowi). We Włoszech 
i w Słowenii Minister dysponuje pewny-
mi uprawnieniami w zakresie postępo-
wania dyscyplinarnego. Minister nie ma 
natomiast kompetencji do wydawania 
wytycznych o charakterze ogólnym oraz 
zindywidualizowanych poleceń19. Przy-
znanie szerokiego zakresu niezależności 
powoduje, że instytucja ta nie opiera się 
na hierarchicznym podporządkowaniu. 
Wyjątkiem są jedynie odrębne prokura-
tury do walki z mafią, które zostały stwo-
rzone we Włoszech, w których koniecz-
ność sprawnego działania i zapobiegania 

infiltracji przez zorganizowane grupy, 
wymusza daleko idące uprawnienia 
władcze prokuratorów kierujących tymi 
organizacjami.

Podsumowanie
Powyższa analiza wskazuje, iż przyjęty 
w ustawie Prawo o prokuraturze model 
w zakresie kompetencji nadzorczych 
Ministra Sprawiedliwości, nie odbiega 
od rozwiązań stosowanych w niektórych 
państwach UE i nie narusza standar-
dów przyjętych w ramach Rady Europy. 
Wybór właściwego modelu w zakresie 
relacji z władzą wykonawczą jest najczę-
ściej skorelowany z tradycją ustrojową 
i prawną danego państwa. W przypad-
ku Polski przemawia za tym konstytu-
cyjne ukształtowanie kompetencji Rady 
Ministrów w art. 147 Konstytucji, przy 
jednoczesnym pominięciu instytucji 
prokuratury. Powoduje to, że podobnie 
jak w Niemczech, Francji, Belgii, czy 
Luksemburgu minister jest odpowie-
dzialny za politykę karną, zapewnienie 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 
i porządku publicznego, prokuratura zaś 
stanowi istotne narzędzie realizacji tego 
zadania. W przypadku Polski połącze-
nie urzędu Ministra Sprawiedliwości ze 
sprawowaniem funkcji Prokuratora Ge-
neralnego znajduje również swoje opar-
cie w tradycji historycznej, sięgającej 
jeszcze okresu dwudziestolecia między-
wojennego, gdy rozporządzeniem Prezy-
denta RP z mocą ustawy Prawo o ustroju 
sądów powszechnych z 1928 r. Minister 
Sprawiedliwości sprawował nadzór nad 
prokuraturą jako Prokurator Naczelny. 

Zastosowanie wobec Ministra Spra-
wiedliwości terminu Prokurator Gene-
ralny, przy takim ukształtowaniu upraw-
nień jest więc dopuszczalne, a przy tym 
może zapewniać transparentne przy-
pisanie odpowiedzialności za działania 
prokuratury, co jest jednym z postulatów 
rekomendacji Rec(2000)19. 

Tomasz Darkowski
Autor jest dyrektorem Departamentu Legislacyjnego 

w Ministerstwie Sprawiedliwości
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Z kolei druga sprawa odnosiła się 
do kwestii udzielenia przepustki lo-
sowej umożliwiającej skarżącemu 
udział w pogrzebie babci. Jego wniosek 
w tym przedmiocie został uwzględnio-
ny z tym, iż mógł on opuścić zakład 
karny tylko w eskorcie funkcjonariuszy 
służby więziennej. Decyzja ta zosta-
ła przez skarżącego zakwestionowa-
na, a on sam odmówił uczestnictwa 
w pogrzebie. W skardze do Trybunału 
skarżący zarzucił, że zgoda na opusz-
czenia zakładu karnego w eskorcie 
funkcjonariuszy naruszyła jego prawo 
do życia prywatnego i rodzinnego. Try-
bunał miał tu jednak odmienne zdanie. 
W jego ocenie rozstrzygnięcie w przed-
miocie wniosku skarżącego, w sposób 
prawidłowy uwzględniało negatywną 
prognozę kryminologiczną oraz oba-
wę, że skarżący po pogrzebie mógłby 
nie wrócić do zakładu karnego. Obawy 

Na wokandzie ETPCz
W okresie listopad 2015 – luty 2016 r. Polska pojawiała się na wokandzie Trybunału 15 razy.  
Mimo tego, że większość wydanych w tym okresie wyroków dotyczyła kwestii ugruntowanych  
już w orzecznictwie, warto zwrócić uwagę na kilka bardziej interesujących spraw. 

Na 15 wyroków wydanych przez 
Trybunał w omawianym okresie, 

w aż jedenastu z nich stwierdzono na-
ruszenie, co najmniej jednego postano-
wienia Konwencji. Warto jednak zwró-
cić uwagę na fakt, iż ponad połowa tego 
typu orzeczeń odnosiła się do kwestii 
w sposób jednoznaczny rozstrzygnię-
tych wcześniej: reżimu stosowanego 
wobec tzw. osadzonych niebezpiecz-
nych oraz nadmiernej długości tym-
czasowego aresztowania. 

W sprawach Chyła, Karykowski, 
Prus, Romaniuk, Paluch oraz Świder-
ski Trybunał ponownie powtórzył 
przedstawione już wcześniej w wyro-
kach Horych przeciwko Polsce i Piecho-
wicz przeciwko Polsce zastrzeżenia, co 
do konstrukcji i sposobu stosowania 
w praktyce przepisów regulujących sta-
tus osadzonych niebezpiecznych. Z ko-
lei w dwóch kolejnych sprawach (Chyła 
oraz Matczak), przywołując znane już 
argumenty, Trybunał po raz kolejny 
zakwestionował długość stosowane-
go wobec skarżących tymczasowego 
aresztowania. W pierwszej z nich Try-
bunał skrytykował ponadto długotrwa-
łe postępowanie karne prowadzone 
przeciwko skarżącemu.

Warunków osadzenia, tym razem 
w kontekście zarzucanego naruszenia 
prawa do prywatności dotyczyła z ko-
lei sprawa Szafrański. Skarżący zarzu-
cił w niej, iż warunki sanitarne panu-
jące w celi, w której przebywał, przede 
wszystkim niezapewnienie prywatno-
ści w kąciku sanitarnym, a także pro-
blemy z jej ogrzewaniem i wentylacją, 
stanowiły traktowanie, naruszające 
Art. 3 i Art. 8 Konwencji. Trybunał 
nie stwierdził tu jednak naruszenia 
Art. 3 Konwencji z uwagi na fakt, iż 
w sprawie tej potwierdzenie znalazły 
jedynie zarzuty dotyczące kącika sa-
nitarnego, zaś cela była odpowiednio 
ogrzana, wentylowana i oświetlona, 
w związku z czym stopień dolegliwo-
ści dla skarżącego nie osiągnął w tym 

zakresie wymaganego w orzecznictwie 
poziomu dolegliwości. Tym nie mniej, 
konieczność korzystania z kącika sa-
nitarnego w sposób niedostateczny 
oddzielonego od pozostałej części celi, 
stanowiła niewątpliwie naruszenie 
prawa skarżącego do poszanowania 
życia prywatnego. 

Warto także zwrócić uwagę na dwa 
wyroki, w których Trybunał nie do-
szukał się naruszenia Konwencji: 
w sprawie Matczyński oraz Kosiński.

Pierwsza z nich dotyczyła ogranicze-
nia w zakresie możliwości korzystania 
przez skarżącego z gruntu włączonego 
w obszar Parku Krajobrazowego Wi-
gry. W sprawie tej, zdaniem Trybu-
nału, doszło wprawdzie do ingerencji 
w przysługujące mu prawo własności, 
jednakże była ona przewidziana pra-
wem, służyła prawowitemu celowi, 
a także była proporcjonalna. 

Rys. Łukasz Jagielski

SZYMON JANCZAREK
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te były uzasadnione, choćby z uwagi na 
długość odbywanej przez niego kary, 
a także ilość przestępstw, za które zo-
stał skazany. Rozstrzygnięcie to zostało 
także zweryfikowane w ramach kontro-
li instancyjnej. 

Swoboda wypowiedzi
W omawianym okresie Trybunał dwu-
krotnie zajmował się zarzutami doty-
czącymi naruszenia swobody wypo-
wiedzi, chronionej Art. 10 Konwencji. 

W sprawie Bestry Trybunał nie 
stwierdził jej naruszenia. Ingeren-
cję w swobodę wypowiedzi stanowił 
tu nałożony na skarżącego obowią-
zek publikacji przeprosin, orzeczony 
w postępowaniu cywilnym oraz ska-
zanie na karę grzywny w postępowa-
niu karnym. Dolegliwości te stanowiły 
konsekwencje sformułowań, które pa-
dły z jego ust na konferencji prasowej, 
w trakcie której zarzucił, że dziennika-
rze Super Expressu otrzymali pieniądze 
za pomawianie go o nadużycia seksu-
alne. Trybunał podzielił tu zdanie są-
dów krajowych, co do braku podstaw 
faktycznych do formułowania tego 
typu zarzutów. Ponadto, podkreślił, że 

sankcje wymierzone skarżącemu nie 
były nadmierne, a władze uzasadniły 
potrzebę ingerencji w sposób odpo-
wiedni i wystarczający, działając w ra-
mach przysługującego im marginesu 
swobody. 

Z kolei w sprawie Stankiewicz i inni 
Nr 2 Trybunał uwzględnił skargę dzien-
nikarza, redaktora naczelnego oraz 
wydawcy dziennika Rzeczpospolita, po-
zwanych przez D.S. – radcę prawnego 
i eksperta w zakresie prawa podatko-
wego, w związku z opublikowaną serią 
artykułów dotyczących zmian w ordy-
nacji podatkowej. Artykuły te wskazy-
wały, że D.S. sugerowała pewne zmiany 
w tym zakresie, które miały utrudniać 
pociągnięcie do odpowiedzialności 
członków mafii paliwowej. Sądy uznały, 
że skarżący naruszyli dobra osobiste 
D.S. i zostali zobowiązani do publika-
cji przeprosin oraz zapłaty 20.000 zł na 
cele charytatywne. Trybunał stwierdził 
tu, że orzeczenie sądu krajowego stano-
wiło zgodną z prawem, ale niepropor-
cjonalną ingerencję w swobodę wypo-
wiedzi skarżących. Sądy krajowe nie 
wzięły, bowiem pod uwagę tego, że D.S. 

była osobą publiczną, a zatem granice 
jej dopuszczalnej krytyki były szersze, 
a dziennikarze wykazali się starannoś-
cią przy gromadzeniu materiałów oraz 
prezentacji faktów. 

Skuteczność śledztwa
W dwóch sprawach Trybunał anali-
zował także to, czy władze krajowe 
przedsięwzięły skuteczne postępowa-
nie mające na celu wyjaśnienie oko-
liczności zgonu osób najbliższych dla 
skarżących, innymi słowy, czy wywią-
zały się ze spoczywającego na nich 
obowiązku pozytywnego o charakterze 
proceduralnym, wynikającego z Art. 2 
Konwencji. 

Zarzut w sprawie Olszewscy dotyczył 
niewyjaśnienia okoliczności śmierci 
syna skarżących, który zaginął po tym 
jak został zwolniony z komisariatu 
Policji, a jego zwłoki odnaleziono po 
około miesiącu od zaginięcia. Śledztwo 
w tej sprawie było kilkukrotnie uma-
rzane, a w jego toku ustalono, że syn 
skarżących zmarł na skutek wychłodze-
nia organizmu. W ocenie Trybunału 
w śledztwie nie wyjaśniono jednak wie-
lu istotnych okoliczności, mimo sygna-
łów zgłaszanych przez skarżących oraz 
wytycznych prokuratora nadrzędnego. 
Zresztą już na jego wstępnym etapie 
doszło do błędów, niemożliwych już 
później do konwalidowania, na przy-
kład niewłaściwie zabezpieczono prób-
ki wątroby, czy też nie zbadano śladów 
spod paznokci zmarłego. 

Tego typu krytycznej oceny śledz-
twa Trybunał nie powtórzył w sprawie 
Kalicki. Postępowanie karne miało tu 
na celu wyjaśnienie przyczyn śmierci 
brata skarżącego. Zmarł on na skutek 
obrażeń ciała powstałych na skutek 
zapalenia się jego ubrania. Postępo-
wanie karne, mające na celu ustalenie, 
czy w sprawie nie doszło do popeł-
nienia przestępstwa umorzono, przyj-
mując, że ubranie ofiary zapaliło się 
najprawdopodobniej na skutek kon-
taktu z grzejnikiem elektrycznym, co 
zresztą potwierdził sam pokrzywdzo-
ny składając zeznania przed śmiercią.  

Rys. Łukasz Jagielski

Fot. Szymon Janczarek
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Trybunał nie podzielił zarzutów skarżą-
cego, co do tego, iż władze krajowe nie 
podjęły wystarczających kroków w celu 
wyjaśnienia okoliczności śmierci jego 
brata. W jego ocenie czynności dowo-
dowe w sprawie zostały przeprowadzo-
ne w sposób wszechstronny i pozwala-
ły na jednoznaczne ustalenie przyczyn 
zgonu. Władze krajowe odniosły się do 
wszelkich formułowanych przez skar-
żącego zarzutów i wniosków, badając je 
z należytą starannością, a sam skarżący 
korzystał z przysługujących mu upraw-
nień procesowych.

Komisja śledcza i złe 
traktowanie
Z kolei sprawa Rywin dotyczyła dobrze 
wszystkim znanej afery korupcyjnej, 
która wybuchła, gdy w 2002 r. skar-
żący, powołując się na swoje wpływy, 
w zamian za korzyść majątkową, zło-
żył przedstawicielom znanej spółki 
medialnej propozycję pośredniczenia 
w załatwieniu korzystnych dla prywat-
nych nadawców zmian w nowelizacji 
ustawy o radiofonii i telewizji.

W roku 2002 wszczęto w tej sprawie 
postępowanie karne zaś w roku 2003 
Sejm powołał komisję śledczą mają-
cą na celu zbadanie nieprawidłowości 
towarzyszących nowelizacji ustawy. 
Cała sprawa, zwłaszcza prace komisji, 
cieszyła się ogromnym zainteresowa-
niem mediów. W roku 2004 sąd uznał 
skarżącego winnym zarzutu czynnej 
płatnej protekcji i skazał na karę 2 lat 
i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 
Wyrok ten został zmieniony przez sąd 
odwoławczy, który uznał, że skarżący 
w wykonaniu z góry powziętego zamia-
ru, w zamiarze, by inne osoby dokonały 
czynu zabronionego, występku płatnej 
protekcji, swoim zachowaniem ułatwił 
im jego dokonanie, obniżając jedno-
cześnie wymiar kary pozbawienia wol-
ności do dwóch lat. 

W skardze do Trybunału skarżący 
– powołując się na Art. 3 Konwencji – 
zarzucił, że został pozbawiony wolności, 
pomimo że jego stan zdrowia wykluczał 
taką możliwość oraz że w jednostce pe-
nitencjarnej, w której przebywał, nie 
uzyskał adekwatnej opieki medycznej. 
Ponadto, powołując się na Art. 6 ust. 1 
i 2 Konwencji, zarzucił, że postępowanie 
w jego sprawie nie było rzetelne z uwagi 
na toczące się równolegle do postępo-
wania karnego prace komisji śledczej, 
którym towarzyszyła kampania medial-
na, w ramach której przesądzono o jego 
winie.

Badając, czy doszło do naruszenia 
Art. 3 Konwencji z uwagi na niezapew-
nienie osadzonemu należytej opieki 
medycznej, Trybunał uznał, że skarżący 
faktycznie wymagał opieki medycznej, 
jednakże jego stan, jak wynika z opinii 
biegłych, sporządzonych w toku po-
stępowania, nie wykluczał możliwości 
pozbawienia go wolności, a sam skar-
żący miał zapewnioną należytą opiekę 
lekarską. 

Co do rzekomego naruszenia Art. 6 
ust. 1 i 2 Konwencji Trybunał stwier-
dził, iż sądy nie działają w próżni i nie 
raz w praktyce zdarzają się sytuacje, gdy 
sędziowie muszą podejmować rozstrzy-
gnięcia w sprawie stanowiącej przed-
miot zainteresowania opinii publicznej. 
Jednakże w niniejszej sprawie o odpo-
wiedzialności karnej skarżącego decy-
dowali zawodowi sędziowie, którzy nie 
ulegli jakimkolwiek zewnętrznym naci-
skom. Trybunał podkreślił, iż skarżący 
został skazany po przeprowadzeniu pro-
cesu, w toku, którego mógł prezentować 
argumenty na swoją obronę. Ponadto, 
z uzasadnienia wyroku nie wynika, by 
skład orzekający dokonując oceny ar-
gumentów stron, czy też interpretując 
prawo, opierał się na raporcie komisji 
śledczej, czy też w inny sposób znajdo-
wał się pod wpływem stwierdzeń człon-
ków komisji, czy też zawartości samego 
raportu. 

Podsumowanie roku 2015 
Początek roku stanowi znakomitą 
okazję do podsumowań, zwłaszcza, że 
sprzyja temu również publikacja przez 

Trybunał danych statystycznych, do-
tyczących postępowań prowadzonych 
i zakończonych w roku 2015. Ogółem 
w roku 2015 Trybunał wydał 823 wy-
roki, przy czym w 692 z nich stwier-
dził naruszenie co najmniej jednego 
postanowienia Konwencji. Polska 
w zestawieniu tym, jeśli chodzi o liczbę 
wyroków ogółem, znalazła się na miej-
scu ósmym (29 wyroków), a jeśli cho-
dzi o wyroki stwierdzające naruszenie 
Konwencji – na dziewiątym miejscu 
spośród wszystkich Państw – Stron 
Konwencji (19 wyroków). Przed nami 
uplasowały się Rosja, Turcja, Ukraina, 
Rumunia, Grecja, Węgry oraz Bułgaria 
(i w przypadku wyroków stwierdzają-
cych naruszenie – dodatkowo jeszcze 
Włochy).

Jeśli chodzi o kwestię materii, w ja-
kiej przyszło wyrokować Trybunałowi 
w sprawach polskich w roku 2015: 9 
spośród nich dotyczyło prawa do roz-
poznania sprawy w rozsądnym termi-
nie, 4 – prawa do życia prywatnego 
i rodzinnego, 3 – prawa do wolności 
i bezpieczeństwa osobistego, 2 – zakazu 
tortur, nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania, 2 – skuteczności śledztwa, 
2 – swobody wypowiedzi, 1 – prawa 
do rzetelnego procesu, 1 – wykonania 
orzeczenia, 1 – prawa do skutecznego 
krajowego środka odwoławczego oraz 
1 – prawa własności. 

Szymon Janczarek
Autor jest sędzią delegowanym do pełnienia funkcji 

prawnika w Radzie Europy – Departamencie 
Wykonywania Wyroków Europejskiego Trybunału 
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Swoboda wypowiedzi a powaga 
i bezstronność władzy sądowej
Jak wynika wprost z Artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, swoboda wypowiedzi 
może być ograniczona przez wzgląd na potrzebę zagwarantowania powagi i bezstronności władzy 
sądowej. W jaki sposób Europejski Trybunał Praw Człowieka interpretuje to pojęcie w praktyce?

Niewątpliwie swoboda wypowiedzi 
stanowi jeden z podstawowych fila-

rów społeczeństwa demokratycznego. Nie 
ogranicza się ona przy tym jedynie do in-
formacji i poglądów, które są przyjmowa-
ne przychylnie, ale obejmuje także te, któ-
re obrażają, oburzają czy niepokoją. Czy 
oznacza to jednak, że każda wypowiedź 
może pozostać bez jakiejkolwiek reakcji 
państwa?

Oczywiście nie. Ingerencja w swobodę 
wypowiedzi, w postaci na przykład skaza-
nia, warunkowego umorzenia postępowa-
nia, czy też zasądzenia zadośćuczynienia, 
może pozostawać w zgodzie z Konwencją, 
o ile spełnione zostaną ściśle określone wa-
runki. Gdy w konkretnej sprawie doszło 
w ogóle do ingerencji, Trybunał analizu-
je dalej, czy miała ona podstawę w obo-
wiązującym prawie, czy służyła realizacji 
jednego ze ściśle określonych celów oraz 
czy była konieczna w społeczeństwie de-
mokratycznym. W ramach badania tego 
ostatniego elementu, Trybunał zadaje so-
bie pytanie, czy istnieje pilna potrzeba spo-
łeczna uzasadniająca ingerencję, czy inge-
rencja jest proporcjonalna i czy przyczyny, 
które zostały przywołane do jej uzasadnie-
nia są istotne i wystarczające. Oczywiście, 
przy dokonywaniu oceny, czy tego rodzaju 
potrzeba istnieje oraz jakie środki należy 
podjąć dla jej realizacji, państwo posiada 
pewien margines swobody, podlegający 
jednak ostatecznej ocenie Trybunału. 

Jednym z celów, który może uzasadniać 
ograniczenia swobody wypowiedzi, wyni-
kającym wprost z treści Art. 10 Konwen-
cji, jest potrzeba zagwarantowania powagi 
i bezstronności władzy sądowej. 

Powaga i bezstronność władzy 
sądowej
Jakie jest uzasadnienie takiego ograni-
czenia? Niewątpliwie praca sądów, które 
są gwarantami sprawiedliwości i pełnią 

podstawową rolę w państwie prawa, po-
winna cieszyć się zaufaniem publicznym. 
Dlatego też należy chronić ją przed nie-
uzasadnionymi atakami, podważającymi 
należny jej autorytet. Oczywiście sądy, 
podobnie jak i inne instytucje publiczne, 
nie są wolne od krytyki i kontroli. Ko-
niecznym jednak jest tu wyraźne rozgra-
niczenie pomiędzy krytyką (która winna 
być powściągliwa i skierowana raczej 
przeciwko sądom, niż konkretnym sę-
dziom), a obrazą. Jeżeli jedynym zamia-
rem wypowiedzi było obrażenie sądu lub 
sędziego, odpowiednia reakcja, co do za-
sady, nie będzie stanowiła naruszenia Art. 
10 Konwencji. 

Również w zakresie wypowiedzi doty-
czących sądów i sędziów, kluczową rolę 
odgrywać będzie prasa, informująca opi-
nię publiczną o tym, czy sędziowie w spo-
sób właściwy wypełniają powierzone im 
zadania. Zakres dozwolonej krytyki ze 
strony prasy będzie więc tu szerszy, niż 
w przypadku jednostek, zwłaszcza tych 
– zaangażowanych w konkretne postę-
powanie. Niewątpliwie takimi zaangażo-
wanymi podmiotami będą profesjonalni 
pełnomocnicy. Jako pośrednicy pomię-
dzy opinią publiczną a sądami, uczestni-
czący w budowaniu zaufania publicznego 
do sądów. Cieszą się oni z pewnych praw 
i przywilejów, na przykład w zakresie 
swobody doboru używanych argumen-

tów. Są też uprawnieni do formułowania 
publicznych komentarzy dotyczących 
wymiaru sprawiedliwości, o ile krytyka 
taka nie przekracza pewnych granic i nie 
służy wyłącznie rozbudzeniu zaintereso-
wania mediów daną sprawą w celu od-
działywania na prowadzącego ją sędziego. 

Wypowiedzi pełnomocników, sta-
nowiące element pewnej strategii pro-
cesowej, mogą bowiem godzić w bez-
stronność władzy sądowej. Stanowi ona 
element rzetelnego postępowania, której 
zagrażać mogą takie wypowiedzi, których 
celem jest oddziaływanie na sąd w związ-
ku z toczącą się sprawą, w celu uzyskania 
konkretnej treści rozstrzygnięcia, czy też 
takie, które z założenia mają zastępować 
sądy w ferowaniu wyroków, niezależnie 
od tego, czy ich autorami są prasa, czy też 
politycy. 

Sprawy polskie
Potrzeba zagwarantowania powagi i bez-
stronności sądów i sędziów, jako przy-
czyna uzasadniająca ingerencję w sferę 
wolności wypowiedzi, pojawiła się kilka-
krotnie w sprawach polskich. 

W sprawie Skałka skarżący odbywa-
jący karę pozbawienia wolności, nieza-
dowolony z odpowiedzi na swoje pismo 
skierowane do sądu penitencjarnego, 
napisał list do prezesa sądu. W liście tym 
stwierdził, że w wydziale penitencjarnym 
pracują nieodpowiedzialne błazny oraz 
obsypał autora odpowiedzi inwektywami 
w rodzaju: kretynek, dureń, ograniczo-
ne indywiduum, czy spotęgowany kre-
tyn. W związku z użytymi określeniami 
w sprawie wszczęto postępowanie karne, 
a skarżący został skazany na karę ośmiu 
miesięcy pozbawienia wolności.

Trybunał przypomniał tu, iż powaga 
władzy sądowej oznacza w szczególności, 
że sądy są powszechnie akceptowane jako 
forum rozwiązywania sporów prawnych 
oraz rozstrzygania o winie lub niewin-
ności w sprawach karnych. W zakresie 
poszanowania powagi władzy sądowej 
chronione jest zaufanie, którym sądy 

Rys. Łukasz Jagielski
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w demokratycznym społeczeństwie mu-
szą się cieszyć, zarówno u oskarżonego, 
w zakresie w jakim dotyczy to postępo-
wania karnego, jak i w całym społeczeń-
stwie. Dlatego też, w okolicznościach 
niniejszej sprawy Trybunał uznał, że in-
teres chroniony poprzez ingerencję był 
wystarczająco ważny, by uzasadnić in-
gerencję w swobodę wypowiedzi, którą 
w tym przypadku stanowiło skazanie na 
karę pozbawienia wolności. 

Problemem nie było tu więc to, czy 
skarżący powinien zostać ukarany za 
określenia użyte w swoim liście, ale raczej 
to, czy wymierzona kara była odpowied-
nia. Trybunał ostatecznie stwierdził tu 
naruszenie swobody wypowiedzi, uzna-
jąc, iż kara ośmiu miesięcy więzienia 
była jednak nieproporcjonalnie surowa. 
Inkryminowane zachowanie nie stano-
wiło otwartego ataku na powagę władzy 
sądowniczej, ale wewnętrzną wymianę 
listów, o których nie wiedział nikt z opinii 
publicznej. Ponadto, waga przestępstwa 
nie była tak znaczna, by mogła uzasadnić 
zastosowanie tak surowej kary, zwłasz-
cza, że skarżący po raz pierwszy przekro-
czył granice dopuszczalnej krytyki. 

Do naruszenia Konwencji doszło rów-
nież w innej sprawie, dotyczącej dla od-
miany wypowiedzi prasowej – Marian 
Maciejewski, w której skarżący został 
uznany winnym popełnienia przestęp-
stwa m.in. zniesławienia pracowników 
wrocławskiego sądu za pomocą wyrażeń: 
złodzieje w wymiarze sprawiedliwości oraz 
mafijny układ prokuratorsko-sędziowski. 

Skarżący, będący dziennikarzem, zajął 
się tematem zaginięcia trofeów myśliw-
skich z kancelarii komorniczej, zlokalizo-
wanej w siedzibie jednego z sądów i opi-
sał długotrwałe i bezskuteczne wysiłki 
zmierzające do wyjaśnienia okoliczności 
tego zdarzenia. Wyraził swoje obawy od-
nośnie procedury zastosowanej w związ-
ku z usunięciem trofeów myśliwskich 
oraz dokładności spisu trofeów rzekomo 
zwróconych komornikowi. Wskazał na 
brak kontroli administracyjnej nad ko-
mornikiem przez ówczesnego prezesa 
sądu. Następnie opisał postępowanie cy-
wilne o odszkodowanie, wszczęte przez 
komornika w związku z zaginięciem 
trofeów.

Trybunał podkreślił, że opisane w ar-
tykule fakty nie zostały zakwestionowane 
w toczącym się przeciwko skarżącemu 
postępowaniu o zniesławienie i wskazują 
one na pewne nieprawidłowości w funk-
cjonowaniu wrocławskich sądów i pro-
kuratury, a dyskusja na ten temat stano-
wiła element debaty publicznej.

Odnosząc się do wyrażenia złodzieje 
w wymiarze sprawiedliwości skarżący 
stwierdził, że osobą odpowiedzialną za 
kradzież trofeów myśliwskich był w jego 
ocenie praktykant komorniczy. Jednakże, 
w ocenie sądu pierwszej instancji, prakty-
kant komorniczy nie jest sędzią, prokura-
torem ani pracownikiem wymiaru spra-
wiedliwości. Taka wąska interpretacja 
pojęcia wymiar sprawiedliwości nie prze-
konała Trybunału. Jego zdaniem, prze-
sadnym formalizmem byłoby wymaganie 
od dziennikarza opisującego funkcjono-
wanie sądów i prokuratorów używania 
precyzyjnych terminów prawniczych 
w sposób niezrozumiały dla przeciętnego 
czytelnika. 

W dalszej kolejności Trybunał pod-
dał dokładnej analizie wyrażenie mafij-
ny układ prokuratorsko-sędziowski. Sądy 
krajowe zakwalifikowały sporną frazę, 
jako twierdzenie o faktach. Trybunał 
był tu jednak odmiennego zdania. Po 
pierwsze, stwierdził, że określenie to jest 
czymś pośrednim pomiędzy twierdze-
niem o faktach a sądem wartościującym 
z dominacją tego drugiego elementu. 
Po drugie, sporna fraza została użyta 
przez komornika we wniesionej przez 
niego skardze, a następnie powtórzona 
skarżącemu, który uznał ją za opinię. Po 
trzecie, kwestionowane twierdzenie zo-
stało użyte przez skarżącego w związku 
z różnymi postępowaniami dotyczącymi 
sędziów i prokuratorów, w toku, których 
komornik usiłował wyjaśnić okoliczności 
domniemanej kradzieży swoich trofe-
ów myśliwskich. Zidentyfikowane przez 
niego liczne nieprawidłowości w odnie-
sieniu do tych postępowań stanowiły, 
w ocenie Trybunału, wystarczającą pod-
stawę faktyczną dla zakwestionowanych 
twierdzeń. 

Trybunał przypomniał również, że 
osoby biorące udział w debacie publicz-
nej w kwestiach będących przedmiotem 
zainteresowania społeczeństwa mogą 
uciekać się, do pewnego stopnia, do wyol-
brzymienia czy wręcz prowokacji, innymi 
słowy, do używania stwierdzeń nieco na 
wyrost. Sporna fraza mieści się w dopusz-
czalnych granicach, pozostając w ścisłym 
powiązaniu z informacjami faktycznymi 
przedstawionymi przez skarżącego w jego 
artykule. Trybunał nie uznał za udowod-
nione w okolicznościach tej sprawy, że 
użycie kwestionowanych wyrażeń oraz 
ogólny ton artykułu (choć niewątpliwie 
krytyczny), stanowił nieuzasadniony 
i szkodliwy atak obliczony na osłabienie 
zaufania publicznego do wymiaru spra-
wiedliwości jako całości. 

Trybunał zwrócił także uwagę, że 
w sprawie tej sądy krajowe skupiły się 
niemal wyłącznie na kwestii prawdziwo-
ści twierdzeń skarżącego bez dokonywa-
nia analizy, czy działał on ze starannością 
przy zbieraniu i publikowaniu zebranych 
informacji. 

Z kolei w sprawie Łopuch, skarżąca 
w swoim piśmie oświadczyła, że jeden 
z sądów rejonowych brał udział w prze-
stępczej działalności grupy osób, działają-
cych w celu zastraszenia, grożenia i wyłu-
dzenia pieniędzy od skarżącej i jej rodziny 
oraz skierowanej przeciwko jej matce... Ta 
grupa o charakterze przestępczym skła-
dała się z [prawnika] D.N., działającego 
w skorumpowanej organizacji przestęp-
czej... pod egidą J.S., Prezesa Sądu (…). 
Skarżąca nie wskazała oczywiście żad-
nych podstaw faktycznych, które mogły-
by uzasadniać jej zarzuty.

Trybunał powtórzył, że doniosła rola, 
jaką sądownictwo pełni w społeczeń-
stwie demokratycznym, sama w sobie nie 
może chronić sędziów przed staniem się 
obiektem skarg obywateli. Jednakże jeśli 
skarżąca była niezadowolona ze sposo-
bu, w jaki sędzia prowadził jej sprawę, to 
mogła wystąpić ze stosownym środkiem 
odwoławczym bądź skargą. Nadto Trybu-
nał zauważył, że skarżąca podniosła swo-
je zarzuty w pismach do sądu cywilnego, 
a zatem nie stanowiły one elementu de-
baty publicznej na temat stanu sądownic-
twa. W konsekwencji skarżąca nie mogła 
skutecznie liczyć na rozszerzoną ochronę, 
z jakiej korzystają tego typu wypowiedzi. 

Trybunał podkreślił nadto, że wcześniej 
skarżąca pisała do tego sądu różne skargi. 
W odpowiedziach wielokrotnie zwraca-
no jej uwagę na niestosowne wyrażania, 
których używała. W ten sposób skarżąca 
została ostrzeżona, że sposób, w jakich 
formułowała swoje pisma, był niewłaści-
wy. Sąd pierwszej instancji, uznając skar-
żącą winną zniesławienia, miał na uwa-
dze również i ten aspekt sprawy, a nadto 
wymierzył jej karę grzywny w wysokości 
700 zł., która nie była nadmierna. Trybu-
nał zwrócił też uwagę, że sprawa skarżącej 
została przekazana do rozpoznania inne-
mu sądowi rejonowemu, a zatem zostały 
podjęte odpowiednie kroki, aby rozwiać 
wszelkie wątpliwości, co do bezstronno-
ści zajmujących się nią sądów. Dlatego 
też Trybunał w okolicznościach tej kon-
kretnej sprawy uznał skazanie skarżącej 
za zgodne ze standardem konwencyjnym.

Szymon Janczarek
Autor jest sędzią delegowanym do pełnienia funkcji 
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Otwarcie dostępu 
do zawodów prawniczych
Otwarcie dostępu do zawodów prawniczych wychodzi naprzeciw 
społecznym oczekiwaniom zwiększenia dostępności do 
pomocy prawnej oraz potrzebom prawników aspirujących do 
wykonywania tych zawodów.

Model dostępu do zawodów praw-
niczych adwokata, radcy praw-

nego i notariusza regulują przepisy 
ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo 
o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r., poz. 
615 ze zm.), ustawy z dnia 6 lipca 1982 
r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 
r., poz. 233) i ustawy z dnia 14 lutego 
1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. 
z 2014 r., poz.164 ze zm.). W pierwot-
nym brzmieniu ustawy te pozostawiały 
kwestie naboru kandydatów do zawodu 
oraz przeprowadzania egzaminów kon-
kursowych na aplikacje i egzaminów za-
wodowych w kompetencji właściwych 
samorządów zawodowych. Zasadniczą 
drogą do uzyskania uprawnień do wy-
konywania zawodu było ukończenie 
aplikacji zakończonej egzaminem zawo-
dowym. Ówczesne brzmienie tych re-
gulacji znacząco ograniczało możliwość 
pozaaplikacyjnego dostępu do wykony-
wania zawodu w stosunku do obecnych 
rozwiązań, zwalniając od wymogu od-
bycia aplikacji i złożenia egzaminu m.in. 
profesorów i doktorów habilitowanych 
nauk prawnych oraz osoby, które co 
najmniej przez 3 lata zajmowały stano-
wisko sędziego, prokuratora lub odpo-
wiednio adwokata, radcy prawnego lub 
notariusza. 

Kolejne nowelizacje powołanych 
ustaw zmierzały do poszerzenia poza-
aplikacyjnych form dostępu do wyko-
nywania tych zawodów oraz intensyfi-
kacji nadzoru czynnika państwowego 
nad naborem na aplikacje oraz egzami-
nami zawodowymi, przy uwzględnieniu 
takich wartości, jak społeczna dostęp-
ność pomocy prawnej, odpowiedzial-
ność za poziom świadczonej pomocy 
i dostępność poszczególnych zawodów 
prawniczych dla osób aspirujących do 
ich wykonywania.

Nowe perspektywy  
dla prawników
Zasadnicza zmiana modelu dostępu 
do zawodów prawniczych nastąpiła na 
mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o zmianie ustawy – Prawo o adwoka-
turze i niektórych innych ustaw (Dz. 
U. Nr 163, poz. 1361), której celem 
była eliminacja rozbieżności pomię-
dzy zwiększonym zapotrzebowaniem 
rynku na usługi prawnicze a dotych-
czas obowiązującym modelem do-
stępu do tych zawodów. Wieloletnie 
ograniczenia w dostępie do zawodów 
prawniczych doprowadziły bowiem 
do tego, że liczba osób świadczących 
pomoc prawną w Polsce należała do 
najniższych w Europie, co wielokrotnie 
potwierdzały raporty Europejskiej Ko-
misji ds. Skuteczności Wymiaru Spra-
wiedliwości CEPEJ. 

Ustawa ta zwalniała z wymogu od-
bycia aplikacji i złożenia egzaminu 
profesorów i doktorów habilitowanych 
nauk prawnych oraz osoby, które zda-
ły egzamin sędziowski, prokuratorski 
i odpowiednio adwokacki, radcowski 
lub notarialny. Ponadto, regulacja ta 
wprowadziła istotne novum, ustana-
wiając dodatkową, pozaaplikacyjną 
ścieżkę dostępu do zawodu, dopusz-
czając do złożenia egzaminu bez obo-
wiązku odbycia aplikacji: 1) doktorów 
nauk prawnych oraz osoby, które po 
ukończeniu wyższych studiów praw-
niczych: 2) były zatrudnione na stano-
wiskach związanych ze stosowaniem 
lub tworzeniem prawa przez okres co 
najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym 
niż 8 lat przed złożeniem wniosku 
o dopuszczenie do egzaminu, 3) wy-
konywały osobiście w sposób ciągły, na 
podstawie umów, do których stosuje 
się przepisy o zleceniu, usługi polegają-
ce na stosowaniu lub tworzeniu prawa 
w ww. okresach, 4) prowadziły w ww. 
okresach działalność gospodarczą wpi-
saną do ewidencji działalności gospo-

darczej, jeżeli przedmiot tej działal-
ności obejmował świadczenie pomocy 
prawnej, 5) w ww. okresach pracowały 
na stanowisku referendarza sądowego 
lub asystenta sędziego. Ponadto, usta-
wa ta wprowadziła nowe zasady prze-
prowadzania egzaminów na aplikacje 
i egzaminów zawodowych, przekazując 
te kompetencje komisjom działającym 
przy Ministrze Sprawiedliwości i przez 
niego powoływanym. 

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem 
z dnia 19 kwietnia 2006 r. (sygn. K 
6/06) orzekł o niekonstytucyjności 
niektórych przepisów tej ustawy, uzna-
jąc, że stwarzają dostęp do egzaminu 
osobom o niesprawdzonych umiejęt-
nościach zawodowych, co ogranicza 
możliwość sprawowania pieczy nad 
należytym wykonywaniem przez nie 
zawodu. Trybunał wskazał również, 
że nowy model przeprowadzania eg-
zaminu zawodowego nie gwarantował 
organom samorządu odpowiedniego 
wpływu na kształtowanie merytorycz-
nego zakresu egzaminu oraz adekwat-
nej reprezentacji samorządu w komi-
sjach egzaminacyjnych. 

Kolejne ułatwienia  
dla kandydatów
Ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o zmia-
nie ustawy – Prawo o adwokaturze, 
ustawy o radcach prawnych oraz usta-
wy – Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 
37, poz. 286), ustawodawca na nowo 
ukształtował model dostępu do za-
wodu i kształt egzaminów wstępnych 
i zawodowych.

W odniesieniu do egzaminów wstęp-
nych na aplikacje, regulacje te dokona-
ły znaczących modyfikacji w kształcie 
egzaminów, czyniąc je bardziej przy-
stępnymi i transparentnymi dla kandy-
datów poprzez m. in.:

1) obniżenie z 75% do 66% liczby 
punktów z testu, koniecznej dla uzy-
skania wyniku pozytywnego, 

KAMILA NAPIÓRKOWSKA–PIŁAT
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2) wprowadzenie obowiązku opubli-
kowania na 90 dni przed egzaminem 
wykazu tytułów aktów prawnych, bę-
dących podstawą opracowywanych 
pytań, 

3) wprowadzenie wspólnego testu 
na aplikację adwokacką i radcowską, 
przygotowywanego przez jeden ze-
spół, co zagwarantowało ten sam po-
ziom trudności w skali całego kraju, 
a tym samym stworzyło równe szanse 
wszystkim kandydatom. 

W odniesieniu do egzaminów zawo-
dowych, nowelizacja z 2009 r. wprowa-
dziła m. in.: 

1) powołanie centralnych zespołów 
do układania pytań i zadań na egzamin 
adwokacki, radcowski i notarialny, 

2) obowiązek publikacji na 90 dni 
przed terminem egzami-
nu wykazu tytułów aktów 
prawnych, które mogą 
stanowić podstawę opra-
cowania pytań testowych, 

3) zmianę formuły eg-
zaminu, przeprowadza-
nego wyłącznie w formie 
pisemnej, co wpłynęło na 
przejrzystość zasad jego 
zdawania oraz stworzyło 
gwarancję równego traktowania 
wszystkich zdających (jeden ze-
staw pytań/zadań, równe warun-
ki ich rozwiązywania i oceniania, 
anonimowość kandydatów), 

4) nowy tryb odwoławczy 
poprzez utworzenie komisji 
egzaminacyjnych II stopnia 
przy Ministrze Sprawiedliwo-
ści jako organów powołanych 
do rozpoznawania odwołań od 
wyników egzaminu adwokackiego, 
radcowskiego lub notarialnego. 

Ponadto, ustawa określiła nowy ka-
talog osób uprawnionych do wpisu na 
listę adwokatów lub radców prawnych 
bez odbywania aplikacji i zdawania eg-
zaminu adwokackiego lub radcowskie-
go, znacząco poszerzając pozaaplika-
cyjne drogi dojścia do tych zawodów.

W szczególności, z wymogu odbycia 
aplikacji i złożenia egzaminu zwolnie-
ni zostali: 

1) profesorzy i doktorzy habilitowa-
ni nauk prawnych, 

2) osoby, które co najmniej 3 lata 
zajmowały stanowisko radcy lub star-
szego radcy Prokuratorii Generalnej 
Skarbu Państwa, 

3) osoby, które zajmowały stanowi-
sko sędziego, prokuratora lub wyko-
nywały zawód odpowiednio adwokata, 

radcy prawnego lub notariusza oraz 
doktorzy nauk prawnych bądź osoby, 
które po zdanym egzaminie sędziow-
skim lub prokuratorskim w wyma-
ganym ustawowo okresie zajmowały 
określone stanowiska (np. asesora są-
dowego, asystenta sędziego) lub wyko-
nywały wymagające wiedzy prawniczej 
czynności, bezpośrednio związane ze 
świadczeniem pomocy prawnej przez 
adwokata lub radcę prawnego.

Ustawa na nowo określiła też dru-
gą grupę podmiotów, korzystających 
z pozaaplikacyjnego trybu dostępu do 
zawodu, tj. osób zwolnionych z wymo-
gu odbycia aplikacji przed przystąpie-
niem do egzaminu. Do złożenia egza-
minu bez obowiązku odbycia aplikacji 
dopuszczono: 

1) doktorów nauk prawnych oraz 
osoby, które po ukończeniu wyższych 
studiów prawniczych: 

2) przez okres co najmniej 5 lat 
w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed 
złożeniem wniosku o dopuszczenie do 
egzaminu były zatrudnione na stano-
wisku referendarza sądowego, starsze-
go referendarza sądowego, asystenta 
sędziego lub asystenta prokuratora, 

3) przez okres co najmniej 5 lat 
w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed 
złożeniem wniosku o dopuszczenie 
do egzaminu wykonywały czynności 
wymagające wiedzy prawniczej bez-
pośrednio związane ze świadczeniem 
pomocy prawnej przez adwokata lub 
radcę prawnego (w odniesieniu do 

egzaminu notarialnego – czynnościa-
mi wykonywanymi przez notariusza 
w kancelarii notarialnej), 

4) przez okres co najmniej 5 lat 
w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed 
złożeniem wniosku o dopuszczenie do 
egzaminu były zatrudnione w urzę-
dach organów władzy publicznej i wy-
konywały wymagające wiedzy prawni-
czej czynności bezpośrednio związane 
ze świadczeniem pomocy prawnej na 
rzecz tych urzędów, ponadto 

5) osoby, które zdały egzamin sę-
dziowski, prokuratorski lub notarialny 
(w odniesieniu do egzaminu notarial-
nego – również egzamin adwokacki 
lub radcowski) oraz 

6) osoby, które zajmują stanowisko 
radcy lub starszego radcy Prokuratorii 
Generalnej Skarbu Państwa. 

Opcje rozwoju i awansu zawodowe-
go w zawodach prawniczych znaczą-

co poszerzyła kolejna nowelizacja, 
dokonana ustawą z dnia 13 czerw-
ca 2013 r. o zmianie ustaw regulu-

jących wykonywanie niektórych 
zawodów (tzw. ustawa deregu-
lacyjna – Dz. U. z 2013 r., poz. 
829). W szczególności, ustawa 
ta określiła nowy katalog osób, 
uprawnionych do uzyskania 
wpisu na listę adwokatów oraz 
radców prawnych bez wymo-
gu odbycia aplikacji i złożenia 
egzaminu zawodowego przez 
przyznanie tego uprawnienia 
dodatkowo osobom, które 
zdały egzamin sędziowski, 
prokuratorski lub notarial-
ny i przez co najmniej 3 lata 
w okresie 5 lat przed złoże-

niem wniosku o wpis były: 
1) zatrudnione w Sądzie Naj-

wyższym, Trybunale Konsty-
tucyjnym lub w międzynarodowym 
organie sądowym, w szczególności 
w Trybunale Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej lub Europejskim Trybu-
nale Praw Człowieka i wykonywały 
zadania odpowiadające czynnościom 
asystenta sędziego, 

2) były zatrudnione w urzędach 
organów władzy publicznej lub 
w państwowych jednostkach organi-
zacyjnych i wykonywały wymagające 
wiedzy prawniczej czynności bezpo-
średnio związane z tworzeniem pro-
jektów ustaw i rozporządzeń lub ak-
tów prawa miejscowego, a ponadto 

3) komornikom z trzyletnim stażem, 
4) doktorom nauk prawnych, za-

trudnionym w ww. podmiotach przy 
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tworzeniu ww. projektów ustaw. 
Ponadto, w odniesieniu do osób 

uprawnionych do przystąpienia do 
egzaminu bez odbycia aplikacji, usta-
wa deregulacyjna skróciła z 5 do 4 lat 
okres wymaganej praktyki zawodo-
wej oraz wprowadziła nowe kategorie 
uprawnionych, tj.: 

1) osoby zatrudnione w Sądzie Naj-
wyższym, Trybunale Konstytucyjnym 
lub w międzynarodowym organie 
sądowym i wykonujące zadania od-
powiadające czynnościom asystenta 
sędziego, 

2) osoby, które po ukończonej apli-
kacji legislacyjnej były zatrudnione 
w urzędach organów władzy publicz-
nej lub w państwowych jednostkach 
organizacyjnych i wykonywały wyma-
gające wiedzy prawniczej czynności 
bezpośrednio związane z tworzeniem 
projektów ustaw i rozporządzeń lub 
aktów prawa miejscowego, 

3) osoby, które zdały egzamin 
komorniczy.

Ustawa zlikwidowała część te-
stową egzaminów, wprowadzając 
nowe zadanie egzaminacyjne – 
z zakresu etyki i zasad wykony-
wania zawodu adwokata lub rad-
cy prawnego.

Zmiany w dostępie  
do zawodu notariusza
W odniesieniu do zawodu no-
tariusza, ustawa deregulacyj-
na zniosła asesurę notarialną, 
zmieniając jednocześnie formu-
łę aplikacji notarialnej, poprzez 
wydłużenie jej odbywania do 3 
lat i 6 miesięcy oraz wprowadziła 
nową instytucję zastępcy notarial-
nego. Ponadto, ustawa wprowadziła 
możliwość powołania na stanowisko 
notariusza bezpośrednio po zdanym 
egzaminie notarialnym, co zwiększy-
ło dostęp do zawodu oraz zrównało 
status wszystkich osób, które zdały 
egzamin notarialny – dotychczas wa-
runkiem powołania na stanowisko 
notariusza była praca w charakterze 
asesora notarialnego przez okres co 
najmniej 2 lat, przy czym powołanie 
na asesora notarialnego mogło nastą-
pić dopiero po przedłożeniu promesy 
zatrudnienia w kancelarii notarial-
nej, co uzależniało dostęp do zawodu 
notariusza od decyzji potencjalnego 
konkurenta na rynku.

Tytułem podsumowania wskazać na-
leży, że pojęcie zawodu zaufania publicz-
nego zakłada implicite odpowiednie 

przygotowanie do danego zawodu, cze-
go wymaga zarówno interes publiczny, 
rozumiany jako dobro wymiaru spra-
wiedliwości, a w przypadku notariuszy 
– także bezpieczeństwo obrotu praw-
nego, jak i ochrona interesów obywate-
li i innych podmiotów korzystających 
z pomocy prawnej. Dokonane na mocy 
przedstawionych tu nowelizacji otwarcie 
dostępu do zawodów prawniczych zda-
je się uwzględniać zarówno społeczne 
oczekiwania co do dostępności do po-
mocy prawnej, jak i dostępność zawo-
dów prawniczych dla aspirujących do 
ich wykonywania osób, legitymujących 
się określonym poziomem wiedzy i do-
świadczenia zawodowego. Tym samym, 
przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania 
pozwalają realizować konstytucyjny na-
kaz zagwarantowania wolności wyko-
nywania zawodu poprzez umożliwienie 
przepływu pomiędzy poszczególnymi 
zawodami prawniczymi, przy zastrzeże-

niu zachowania ustawowo określonych 
warunków, tj. posiadania teoretycznej 
wiedzy prawniczej, zweryfikowanej wła-
ściwym egzaminem bądź odpowiednią 
praktyką zawodową.

Otwarcie zawodów prawniczych, 
dokonane w drodze wprowadzenia 
państwowych egzaminów na aplikacje 
prawnicze i państwowych egzaminów 
zawodowych oraz poszerzenia pozaapli-
kacyjnych ścieżek dostępu do tych zawo-
dów, wpłynęło istotnie na wzrost liczby 
osób uprawnionych do świadczenia pro-
fesjonalnej pomocy prawnej, przez co 
znaczącej poprawie uległ dostęp obywa-
teli do korzystania z tej pomocy.

Wskutek tych zmian, liczba osób 
odbywających aplikację adwokacką, 

radcowską i notarialną utrzymuje się 
na najwyższym w historii poziomie, 
sięgającym obecnie ponad 12200 osób. 

W latach 2006 – 2015 do państwo-
wych egzaminów wstępnych na apli-
kację adwokacką, radcowską i nota-
rialną przystąpiło ponad 100 tys. osób, 
a na aplikacje dostała się niemal poło-
wa z nich, tj. ok. 45 000 osób.

Natomiast do egzaminów zawodo-
wych w latach 2009 – 2015 przystąpiło 
ponad 31 000 zdających, przy czym 
uprawnienia do wykonywania zawodu 
adwokata, radcy prawnego i notariu-
sza uzyskało ponad 22 000 osób.

W konsekwencji, na przestrzeni 
ostatnich 10 lat widoczny jest znaczą-
cy wzrost czynnych zawodowo adwo-
katów, radców prawnych oraz nota-
riuszy. Porównanie danych z 2005 r. 
i 2015 r. przedstawia się następująco: 

– w 2005 r. liczba adwokatów wy-
konujących zawód wynosiła 6 

179 osób, natomiast na koniec 
września 2015 r. wzrosła do 
14 980 osób (o 8 801 osób), 
tj. ponad 140 %.

– liczba radców prawnych 
wykonujących zawód wyno-
siła w 2005 r. 17 501 osób, zaś 
na koniec września 2015 r. – 
30 547 osób (wzrost o 13 046 
osób), tj. o ok. 75 %.

– w przypadku notariuszy, 
w 2005 r. liczba wykonu-
jących ten zawód wynosiła 
1 694 osób, zaś na koniec 
września 2015 r. – 3 293 osób 
(wzrost o 1 599 osób), tj. 
o ok. 94 %.

Szeregi adwokatów i rad-
ców prawnych zasili w naj-

bliższych miesiącach kolejne 
kilka tysięcy osób. Do egzaminów 

adwokackiego i radcowskiego, prze-
prowadzonych w dniach 15 – 18 
marca 2016 r. przystąpiło bowiem 
ok. 5500 zdających (odpowiednio ok. 
2300 do egzaminu adwokackiego i ok. 
3200 do egzaminu radcowskiego). 

Przedstawione dane statystyczne 
najpełniej obrazują faktyczne otwar-
cie dostępu do zawodów prawni-
czych, a tym samym zwiększenie 
dostępności profesjonalnej pomocy 
prawnej.

Kamila Napiórkowska–Piłat
Autorka jest sędzią i naczelnikiem Wydziału do 

Spraw Egzaminu Adwokackiego, Radcowskiego, 
Notarialnego i Komorniczego w Departamencie 

Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej 
Ministerstwa Sprawiedliwości

Rys. Łukasz Jagielski



Na wokandzie
2(28)/201630

Aplikacja i kariera

Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwować można gwałtowny 
wzrost środków finansowych, które związane są ze sportem. 
Globalizacja i rozwój mediów wpływają na zwiększenie wpływów, 
które zasilają kluby czy związki sportowe. Oprócz zysków ze 
sprzedaży biletów czy reklam na stadionach, znacznie wzrasta 
wartość wykorzystywania wizerunków sportowców. W związku 
z powyższym, zasadne jest zadanie pytania: czy nie powinna 
powstać nowa dziedzina prawa, czyli prawo sportowe?

Koncentruje się ono wokół zagad-
nień trzech płaszczyzn działalno-

ści, jakie są dostrzegane w tej sferze, tj. 
płaszczyzny gospodarczej, organizacyj-
nej oraz społecznej. Jest to zbiór norm 
prawnych, które mają bezpośredni 
wpływ na świat sportu i na to jak sport 
funkcjonuje. Normy te wywodzą się 
z różnych dziedzin prawa, a tym co je 
łączy jest specyfika sportu.

„W chwili obecnej prawo sportowe 
nie zajmuje naturalnie autonomicz-
nego miejsca w klasycznym, podsta-
wowym podziale na gałęzie prawa, 

Prawo sportowe,  
rynek dla nielicznych

scharakteryzowanym przez S. Wron-
kowską. Przyjęte kryteria metody 
unormowania, materii będącej przed-
miotem unormowania oraz podmio-
tów – adresatów norm prawnych nie 
pozwalają bowiem na takie wyodręb-
nienie” – mówi dr Michał Biliński, 
adiunkt w Katedrze Publicznego Pra-
wa Gospodarczego Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, prowadzący przedmiot 
„Prawo turystyczne i sportowe” na 
Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, a zarazem 
opiekun Koła Naukowego Prawa Spor-
towego Towarzystwa Biblioteki Słu-
chaczów Prawa UJ.

W opinii dra Michała Bilińskiego 
warto jednak zauważyć, że "prawo 

sportowe" można sklasyfikować jako 
dziedzinę aktualnie kształtującą się, 
o niesamodzielnym charakterze.

Na gruncie polskiego ustawodaw-
stwa funkcjonuje ustawa o sporcie. 
Jednak w jej ramach nie została uję-
ta cała materia prawa sportowego. 
Nie sposób bowiem w jednym akcie 
prawnym uregulować wszystkich za-
gadnień i instytucji, które są zwią-
zane ze sportem. Dlatego rozwiązań 
i odpowiednich zapisów należy szukać 
w wielu miejscach, m.in. w normach 
wewnątrzorganizacyjnych. Do powyż-
szych przepisów zaliczyć można szereg 
aktów wydawanych przez międzynaro-
dowe oraz krajowe federacje sportowe, 
począwszy od tzw. Karty Olimpijskiej, 
kończąc na statutach poszczególnych 
federacji krajowych. „Można tutaj 
wskazać w szczególności regulacje do-
tyczące związków sportowych, Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego, tematykę 
statusu zawodników oraz kontraktów 
zawodniczych, system rozwiązywania 
sporów sportowych, odpowiedzialność 
dyscyplinarną, zwalczanie dopingu 
i match-fixingu, prawa do transmisji 
wydarzeń sportowych, czy też funkcjo-
nowanie lig zawodowych” – wymienia 
Marcin L. Mróz, prawnik, specjalista 
z zakresu prawa sportowego.

 Tym co cechuje prawo sportowe jest 
przede wszystkim samoregulacja, która 
powoduje, że ok. 75% norm prawnych 
w świecie sportu pochodzi od samych 
związków sportowych. „Znajomość 
prawa powszechnie obowiązującego 
jest oczywiście niezbędna dla prawnika 
sportowego, ale najważniejsze są prze-
pisy wewnętrzne uchwalane przez od-
powiednie organy polskich związków 
sportowych, czy też federacji między-
narodowych. To powoduje, że świat 
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prawa sportowego nie jest oczywisty 
ani łatwy dla przeciętnego prawnika, 
natomiast jest z pewnością fascynują-
cy” – dodaje Marcin L. Mróz.

Problematyka sporów związanych ze 
sportem jest skomplikowana również 
z tego powodu, że jest rozstrzygana nie 
tylko przez sądy powszechne, ale także 
przed rozmaitymi ciałami związkowy-
mi. Wymaga to od stron znajomości 
przepisów postępowania zarówno cy-
wilnego, jak i wewnętrznych norm np. 
federacji sportowych.

Przykładem rozwoju prawa sporto-
wego, a co za tym idzie pojawieniem 
się wątpliwości prawnych, może być 
kwestia opodatkowania sportowców. 
Organy podatkowe oraz sądy admini-
stracyjne niejednokrotnie stwierdzały, 
że nie mogą oni korzystać z zasad, we-
dług których opodatkowane są osoby 
prowadzące działalność gospodarczą. 
Przełomem była interpretacja ogólna 
Ministra Finansów z 22 maja 2014 r. 
oraz uchwała Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego w składzie 7 sędziów 
z dnia 22 czerwca 2015 r. (sygn. akt II 
FPS 1/15), w której stwierdzono: "Przy-
chody sportowców mogą być zaliczone 
do źródła przychodów z pozarolniczej 
działalności gospodarczej (art.10 ust.1 
pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych), jeżeli działalność sportow-
ca spełnia kryteria określone w art.5a 
pkt 6 tej ustawy i nie spełnia kryteriów 
z art.5b ust.1 tej ustawy". Dzięki temu 
zawodnik może prowadzić działalność 
gospodarczą, której przedmiotem jest 
świadczenie usług polegających na re-
prezentowaniu klubu (udział w okre-
ślonych zawodach sportowych).

Prawo sportowe przyciąga 
studentów i specjalistów
W ostatnich latach w Polsce na uczel-
niach wyższych zaczęto interesować się 
prawem sportowym: pojawiły się sek-
cje naukowe oraz wykłady dotyczące 
tego zagadnienia. Zainteresowanie jest 
duże.

Jak wyjaśnić tak duży wzrost popu-
larności tej dziedziny prawa? „Wyda-
je mi się, że powodem jest po prostu 
tematyka, nierozerwalnie związana 
z ogromną płaszczyzną sportu, na któ-
rej zdecydowana większość studentów 
realizuje swoje pasje” – twierdzi dr Mi-
chał Biliński. „Zainteresowanie należy 
ocenić jako bardzo wysokie. Widać to 
zarówno po liczbie osób na prowadzo-
nych przeze mnie wykładach, jak i po 

licznie powstających w wielu ośrod-
kach akademickich kołach naukowych 
zajmujących się tą tematyką” – dodaje. 

Rozwojem prawa sportowego sensu 
largo zajmuje się również od zeszłego 
roku Instytut Allerhanda. W utwo-
rzonej sekcji naukowej znaleźli się 
specjaliści z doświadczeniem na tej 
płaszczyźnie oraz prawnicy rozpoczy-
nający swoją karierę. „Mam przyjem-
ność pełnić funkcję Sekretarza Sekcji 
Prawa Sportowego Instytutu Allerhan-
da. Naszym celem jest popularyzacja 
prawa sportowego oraz stworzenie 
platformy do wymiany poglądów i opi-
nii na temat prawa sportowego, za-
równo z punktu widzenia naukowego 
jak i praktyki funkcjonowania branży. 
W Polsce jest to wciąż obszar niezago-
spodarowany, w przeciwieństwie np. 
do Europy Zachodniej czy USA, gdzie 
od dawna funkcjonują ośrodki badaw-
cze dedykowane prawu sportowemu. 
Mamy ambicję, aby to zmienić” – pod-
kreśla Marcin L. Mróz.

Prawo sportowe w internecie
W związku ze wzrostem zaintereso-
wania prawem sportowym, w sieci 
pojawiły się strony internetowe i blogi 
poświęcone temu zagadnieniu. Publi-
kowane są teksty dotyczące szczegó-
łowych zagadnień takich jak podatki, 
umowy transferowe czy bieżące oraz 
kontrowersyjne tematy związane z pra-
wem sportowym. „Rok do roku liczba 
osób odwiedzających portal rośnie. 
Każdego roku notujemy intensywny 

wzrost odwiedzin na stronie, użytkow-
ników portalu i zapytań. Zwłaszcza 
od kiedy portal nawiązał współpracę 
ze specjalizującą się w prawie sporto-
wym kancelarią prawną. Jej prawnicy 
publikują teksty na blogu i udzielają 
odpowiedzi na pytania użytkowników, 
czytelników” – mówi Maciej Żyłka, 
prawnik, Prezes Zarządu i Szef Con-
tentu strony internetowej zajmującej 
się prawem sportowym.

Swój blog prowadzi również Mar-
cin L. Mróz. „Bloga zacząłem pro-
wadzić ok. 1,5 roku temu, chociaż 
sam pomysł narodził się trochę wcze-
śniej. Moim celem było publikowanie 
dłuższych, bardziej dopracowanych 
i wyczerpujących tekstów o tematyce 
prawa sportowego, ponieważ zauwa-
żyłem, że ówcześnie funkcjonujące 
blogi prawnosportowe były bardziej 
nastawione na publikowanie krótkich, 
mało pogłębionych tekstów. Dotyczy 
to głównie blogów, prowadzonych pod 
marką konkretnej kancelarii prawnej 
i wykorzystywanych wyłącznie jako 
narzędzie promocyjne” – podkreśla. 
Jego zamierzeniem jest bardziej sa-
tysfakcja czytelnika, niż pozyskiwanie 
klientów. „Chciałem dotrzeć nie tylko 
do innych prawników, lecz również do 
sportowców, działaczy, menadżerów, 
dziennikarzy i kibiców. Do wszystkich 
osób związanych ze sportem i funkcjo-
nujących w świecie sportu. Z drugiej 
jednak strony nie chciałem, żeby two-
rzone przeze mnie teksty były opiniami 
prawnymi czy artykułami naukowymi, 

Fot. Adam Koprowski
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przesyconymi trudnymi, prawniczymi 
terminami oraz wielokrotnie złożo-
ną strukturą zdań. Całość miała mieć 
styl publicystyczny, łatwy i przejrzysty. 
Mam nadzieję, że uzyskałem ten efekt” 
– dodaje.

Maciej Żyłka uważa, że wpływ na 
rosnące zainteresowanie prawem 
sportowym ma lepsza infrastruktura 
sportowa, czyli nowoczesne stadiony 
i profesjonalizacja sportu. „Rozwinął 
się marketing sportowy, rozwinęła się 
świadomość sportowców. Rozwinęli się 
także agenci zawodników i menedże-
rowie. Rozwinął się cały polski sport, 
co widać i znajduje to przełożenie na 
zainteresowanie prawem sportowym. 
Ostatnio stworzyliśmy na portalu 
możliwość publikacji tekstów ze styku 
sportu i prawa dla każdej osoby, która 
jest tym zainteresowana (prawnicy – 
praktycy, doktoranci, studenci ostat-
nich lat) i jest spore zainteresowanie. 
Widać znaczący progres” – powiedział.

Marcin L. Mróz jest zadowolony 
z liczby osób odwiedzających jego stro-
nę. Obecnie, według danych z word-
press.com, jego bloga odwiedza śred-
nio 1000 osób miesięcznie. „Jak na 
sektor prawniczej blogosfery, w dodat-
ku w mocno wyspecjalizowanym ob-
szarze, jest to dość dobry wynik. Mam 
dzięki temu motywację do dalszej pra-
cy nad tekstami i rozwijaniem bloga” 
– mówi.

Prawo sportowe z punktu 
widzenia agenta zawodnika
Profesjonalizacja sportu i coraz większe 
środki finansowe przeznaczane na re-
klamy czy kontrakty zawodników wy-

magają od menedżerów zawodników 
wiedzy prawniczej na wysokim pozio-
mie. Niejednokrotnie współpracują oni 
z kancelariami prawnymi. Specyfika 
rynku usług prawniczych związanych 
ze sportem powoduje, że niewiele osób 
ma możliwość pracy przy realnej obsłu-
dze prawnej sportowców. „Jest to dość 
hermetyczne środowisko. Duża grupa 
dobrze wykształconych prawników nie 
ma dostępu do zawodników, którzy po-
trzebują obsługi prawnej. Konsekwen-
cją tego jest sytuacja, że pomimo wiedzy 
merytorycznej nie posiadają oni do-
świadczenia. Dla wszystkich jest oczywi-
ste, że szukając prawnika, chcemy, żeby 
reprezentował nas ktoś z odpowiednim 
CV” – stwierdza Paweł Zierkiewicz, me-
nedżer piłkarski, działający na rynku od 
2010 r. „Działalność prawnicza w spo-
rcie może gwarantować dobre zarobki. 
Z mojego doświadczenia mogę powie-
dzieć, że potrzebujemy przede wszyst-
kim pomocy specjalisty w przypadku 
m.in. podpisywania umów kontrakto-
wych, reklamowych czy dochodzeniu 
zaległości w wypłatach wynagrodzenia” 
– dodaje.

Jak wcześniej wspomniałem, praca 
w obszarze prawa sportowego wyma-
ga sprawnego poruszania się nie tylko 
wśród przepisów powszechnie obowią-
zującego prawa, ale także wewnątrz-
organizacyjnych regulaminów federa-
cji i związków sportowych. Kolejnym 
kluczowym elementem jest znajomość 
specjalistycznej terminologii prawni-
czej w językach obcych w przypadku 
zagranicznych transferów. „Jako agent 
piłkarski znam języki obce, ale pod-
czas rozmów dotyczących kontraktu, 

a szczególnie analizy jego treści, po-
trzebna jest pomoc osoby, która jest bie-
gła w konkretnym języku” – mówi.

Z wypowiedzi Pawła Zierkiewicza 
jednoznacznie wynika, że także agenci 
i menedżerowie muszą znać podstawy 
prawa. Od 1 kwietnia 2015 r. zmienio-
no jednak wymagania, po spełnieniu 
których można reprezentować interesy 
sportowców w dziedzinie piłki nożnej. 
Wcześniej elementem niezbędnym było 
zdanie egzaminu m.in. ze znajomości 
przepisów regulujących rozgrywki czy 
kwestię profesjonalnych kontraktów. 
„Uważam, że obecne zapisy dotyczące 
rejestracji menedżerów mogą negatyw-
nie wpłynąć na poziom rynku agentów 
piłkarskich w Polsce” – kończy Paweł 
Zierkiewicz. 

Przyszłość prawa sportowego
Analizując wypowiedzi osób, które 
na co dzień mają styczność z prawem 
sportowym, można jednoznacznie 
stwierdzić, że będzie się ono nadal szyb-
ko w Polsce rozwijać, zarówno w sferze 
naukowej, jak i pod względem ilo-
ści osób zainteresowanych usługami 
w tym zakresie. Spowoduje to zapew-
ne pojawienie się większej liczby pu-
blikacji naukowych, których obecnie 
nie jest jeszcze zbyt wiele, szczególnie 
w porównaniu do krajów zachodniej 
Europy czy Stanów Zjednoczonych. 
Rozwój prawa sportowego z pewnością 
wpłynie pozytywnie na sport w Polsce, 
a szczególnie na jego profesjonalizację.

Witold Cieśla
Autor jest pracownikiem Ministerstwa Sprawiedliwości 

oraz członkiem Sekcji Prawa Sportowego Instytutu 
Allerhanda



zachodniopomorskie
Stowarzyszenie 
„SOS dla Rodziny” 
ul. Energetyków 10 
70-656 Szczecin
tel. (91) 433 03 39 
tel. (91) 350 73 71
www.sos.home.pl
biuro@sos.home.pl 
zgłoszenia: pomoc@sos.home.pl

świętokrzyskie
Centrum Interwencji Kryzysowej 
Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Urzędnicza 7b 
25-729 Kielce 
tel. (41) 366 48 47 
www.kielce.caritas.pl 
projekty.kielce@caritas.pl
kontakt dla stron: cik.kielce@op.pl

pomorskie
Centrum Interwencji Kryzysowej 
Polskiego Czerwonego Krzyża
Pl. ks. Gustkowicza 13 
80-543 Gdańsk 
tel. (58) 511 01 21 
tel. (58) 511 01 22
www.cik.sos.pl
centrum@cik.sos.pl

warmińsko-mazurskie
Elbląskie Centrum Mediacji 
i Aktywizacji Społecznej
ul. Związku Jaszczurczego 17/101 
82-300 Elbląg
tel. 55 642 44 25 
www.mediacje.elblag.pl 
esas_1@wp.pl, mediacje.elblag@wp.pl

kujawsko-pomorskie
Stowarzyszenie „Azyl” 
na Rzecz Pomocy Kobietom 
i Dzieciom Ofiarom Przemocy
ul. Brzozowa 9 
87-100 Toruń 
tel. (56) 657 58 61
www.azyltorun.org.pl 
biuro@azyltorun.org.pl

lubelskie
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Potrzebującym „AGAPE”
ul. Bernardyńska 5 
20-109 Lublin
tel. (81) 534 38 87 
www.agape.lublin.pl 
poczta@agape.lublin.pl

lubuskie
Lubuskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Kobiet BABA
Stary Rynek 17 
65-067 Zielona Góra 
tel. (68) 454 92 32 
www.baba.org.pl 
baba@baba.org.pl

łódzkie
Stowarzyszenie Bezrobotnych 
i Osób Działających na Rzecz 
Bezrobotnych „Wszyscy 
razem – In Corpore”
ul. Franciszkańska 
91-433 Łódź
tel. (42) 639 72 03
tel. (42) 655 20 40 
http://free.ngo.pl/incorpore 
in_corpore@wp.pl

śląskie
Śląska Fundacja 
 – Błękitny Krzyż
ul. Dzwonkowa 138u 
43-384 Jaworze
tel./fax (33) 498 69 48 
www.bk-europe.pl 
pokrzywdzeni@bk-europe.pl

podlaskie
Centrum Aktywności 
Społecznej „PRYZMAT”
ul. Kościuszki 96 
16-400 Suwałki
tel. (87) 565 02 58 
www.pryzmat.org.pl 
pryzmat@pryzmat.org.pl

wielkopolskie
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
ul. Orła Białego 20 
62-200 Gniezno
tel. (61) 425 57 82
www.caritas.gniezno.pl
pokrzywdzeni@caritas.gniezno.pl

dolnośląskie
Stowarzyszenie Pomocy „Akson”
ul. Bora Komorowskiego 31 
51-210 Wrocław
tel./fax (71) 352 94 03 
(telefon czynny całą dobę)
www.akson.org.pl
pomocpokrzywdzonym@wp.pl

podkarpackie
Stowarzyszenie Wspierania 
Zasobów Ludzkich
„Nowy Horyzont”
ul. Leszczyńskiego 3 
39-060 Rzeszów
tel. (17) 858 10 33
nowy-horyzont@wp.pl

mazowieckie
Ogólnopolskie Pogotowie 
dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Korotyńskiego 13 
02-121 Warszawa
tel./fax (22) 823 96 64 
tel. (22) 824 25 01
www.niebieskalinia.pl
pogotowie@niebieskalinia.pl 
porady prawne: prawnicy@niebieskalinia.pl

małopolskie 
Krakowskie Forum 
Organizacji Społecznych 
KraFOS
ul. B. Komorowskiego 12 
30-106 Kraków
tel. (12) 421 32 41
www.krafos.ngo.org.pl 
pokrzywdzeni.krakow@op.pl

Sieć Ośrodków Pomocy dla Osób 
Pokrzywdzonych Przestępstwem

• Doświadczenie • Profesjonalizm • Wsparcie

Ośrodki prowadzone są przez wyspecjalizowane organizacje pozarządowe 
i działają pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Ofiara przestępstwa otrzyma w nich bezpłatną  
informację prawną oraz pomoc psychologiczną.

15 wojewódzkich Ośrodków Pomocy zaprasza osoby pokrzywdzone  
przestępstwem do kontaktu telefonicznego lub osobistego.

Pełna lista ośrodków, ich filii oraz pozostałych 
organizacji pomocy dla pokrzywdzonych: 

www.pokrzywdzeni.gov.pl.
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Gdzie szukać 
statystyk wymiaru 
sprawiedliwości?

Proste pytanie i prosta odpowiedź! Oczywiście w Wydziale Statystycznej Informacji Zarządczej 
Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości, zwanym Wydziałem 
Statystyki, który znajduje się przy ulicy Chopina 1 w Warszawie. 

Podstawą prawną do pozyskiwa-
nia przez Wydział Statystycz-

nej Informacji Zarządczej statystyk 
o wymiarze sprawiedliwości jest ustawa 
o statystyce publicznej, która nakłada 
na organy administracji publicznej 
obowiązek tworzenia służb statystycz-
nych i zobowiązuje do przestrzegania 
rygorów wynikających z ustawy.

W myśl ustawy o statystyce, co-
rocznie Rada Ministrów ustala w dro-
dze rozporządzenia Program badań 
statystycznych statystyki publicznej, 
w którym określa cel badania, te-
mat, szczegółowy zakres podmiotowy 
i przedmiotowy badania, wskazuje 
podmioty zobowiązane do przekazy-
wania danych, a także wskazuje pod-
miot prowadzący badanie. Prezes Rady 
Ministrów natomiast określa szczegóły 
badań statystycznych w rozporządze-
niu w sprawie określenia wzorów for-
mularzy statystycznych, objaśnień co do 
sposobu ich wypełniania oraz wzorów 
kwestionariuszy i ankiet statystycznych 
stosowanych w badaniach statystycz-
nych ustalonych w Programie badań 
statystycznych statystyki publicznej. 
Prezes Głównego Urzędu Statystycz-
nego przedkłada Radzie Statystyki – 
organowi opiniodawczo-doradczemu  
w sprawach statystyki działającemu 
przy Prezesie Rady Ministrów projekt 
Programu i po zatwierdzeniu przez 
Radę Ministrów jest on Programem 
obowiązującym na dany rok. 

Należy podkreślić, że Wydział Sta-
tystycznej Informacji Zarządczej 
jest odpowiedzialny przed Prezesem 
GUS-u nie tylko za badania statystycz-
ne prowadzane we własnym zakresie, 
ale także za koordynację badań staty-

stycznych jednostek podległych Mi-
nistrowi Sprawiedliwości, w tym Cen-
tralnego Zarządu Służby Więziennej. 

Program badań opracowuje się z po-
nad rocznym wyprzedzeniem z uwagi 
na czas niezbędny na uzgodnienia mię-
dzyresortowe, druk projektu, przekaza-
nie do publikacji w Dzienniku Ustaw, co 
jest z uwagi na wagę sprawy aspektem 
pozytywnym, ale jest też oddźwięk nega-
tywny. Bogate ustawodawstwo, charak-
terystyczne dla zachodzących głębokich 
przemian wymiaru sprawiedliwości, 
ale też ustrojowych (ustawa o ustroju 
sądów powszechnych, ustawa o proku-
raturze) i społecznych, wymusza mo-
dyfikacje Programu badań, o ile jest to 
 – w krótkim czasie – od strony legisla-
cyjnej możliwe. Jeżeli zmiana Programu 
nie jest już możliwa, a zachodzi koniecz-
ność obserwacji nowych zjawisk, w celu 
oceny ich skutków, Wydział Statystycz-
nej Informacji Zarządczej Statystyki 
pozyskuje niezbędne dane statystyczne 
w ramach bieżącej działalności Wy-
działu. Jest to konieczne, ponieważ jest 
zobowiązany do przedstawiania Kie-
rownictwu Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści analiz i opracowań statystycznych, 
w celu wspomagania funkcji plano-
wania, kontroli i podejmowania stra-
tegicznych decyzji zarządczych, a od-
biorcom zewnętrznym prezentowania 
stanu kondycji wymiaru sprawiedliwo-
ści, w tym sądownictwa powszechnego 
i wojskowego, a także innych jednostek 
podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

Źródła informacji
Nie wszystkie dane statystyczne zasilają-
ce bazę statystyczną – zgodnie z Progra-
mem badań – są zbierane przez Wydział 
samodzielnie. Informacje o prawomoc-
nych orzeczeniach w sprawach o rozwód 
i separacje pozyskiwane są w kooperacji 
z Głównym Urzędem Statystycznym. 

Sądy okręgowe sporządzają na podsta-
wie akt sądowych karty statystyczne 
i przekazują je do GUS-u. Zakres po-
zyskiwanych danych, uzgodniony 
z Wydziałem Statystyki, jest bardzo 
szeroki – dane osobowe, strony wno-
szące sprawę do sądu, przyczyny roz-
kładu pożycia, dzietność, alimentacja, 
a wszystkie informacje prezentowane  
są w przekrojach terytorialnych. Na 
podstawie opracowanych danych prze-
kazywanych w wersji tabelarycznej do 
Wydziału przez GUS, wykonywane są 
różnego rodzaju analizy i opracowania. 
Jednym z nich jest publikacja: Statysty-
ka sądowa. Sprawy o rozwód, separację 
i alimenty w latach 2010 – 2015 opraco-
wana i opublikowana na portalu ISWS 
(o czym za chwilę) przez Wydział Staty-
stycznej Informacji Zarządczej w marcu 
2016 r..

Dane statystyczne o prawomocnych 
skazaniach osób dorosłych i o orze-
czeniach wobec nieletnich pozyski-
wane są z systemu informatycznego 
prowadzonego na podstawie ustawy  
o Krajowym Rejestrze Karnym. Wyło-
niona w ramach przetargu nieograni-
czonego firma na zlecenie Wydziału Sta-
tystyki, generuje z systemu KRK tabele 
wynikowe według wskazanego zakre-
su. Istotne jest, że przedmiotowe infor-
macje zasilają bazę statystyczną w nie-
zmienionym niemal zakresie od 1945 r.  
Są to szczegółowe informacje staty-
styczne o wszystkich prawomocnych 
skazaniach i orzeczeniach w ujęciu 
rocznym, według kwalifikacji prawnej 
czynu, wymiaru kary, rodzaju orzecze-
nia, płci, miejsca i miesiąca popełnienia 
przestępstwa, czynu karnego, w podzia-
le na miasto, wieś, województwo i wielu 
innych odsłonach i różnorodnych ko-
relacjach. Dane te, jak wszystkie inne, 
są udostępniane odbiorcom wewnętrz-
nym, jak i zewnętrznym. Na ich pod-

JUSTYNA KOWALCZYK
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stawie powstają także wielowymiarowe 
analizy statystyczne podawane do pu-
blicznej wiadomości.

W czwartym kwartale 2015 r. powsta-
ło unikatowe opracowanie statystyczne 
Prawomocne skazania osób dorosłych 
w latach 1946-2014. Natomiast ostatnio 
zostało dokończone opracowanie: Sta-
tystyka sądowa. Sprawy nieletnich 2010 
– 2015. 

Wszystkie pozostałe dane statystycz-
ne, będące w dyspozycji Wydziału, są 
pozyskiwane z poszczególnych wydzia-
łów sądów powszechnych i wojsko-
wych, z Krajowego Rejestru Sądowego, 
Rejestru Zastawów, z izb notarialnych 
i kancelarii komorniczych, zespołów 
kuratorskich, zakładów poprawczych, 
schronisk dla nieletnich, a obecnie z 
Opiniodawczych Zespołów Sądowych 
Specjalistów (dotychczas z Rodzinnych 
Ośrodków Diagnostyczno-Konsulta-
cyjnych), z Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, a także z Sądu Wspól-
notowych Znaków Towarowych, za po-
średnictwem systemu statystycznego 
administrowanego w pełni przez Wy-
dział – Aplikacja Statystyczna SAP (AS 
SAP), który jest integralnym modułem 
Zintegrowanego Systemu Rachunko-
wości i Kadr (ZSRK) i zasila Hurtownię 
danych SAP BW, także administrowaną 
przez Wydział. 

Powyżej wskazane podmioty (łącz-
nie około 14 tysięcy użytkowników 
logujących się do systemu) składają 
w systemie AS SAP cyklicznie 46 spra-
wozdań, 2 karty statystyczne i od 2015 
r. dodatkowo ankiety do pozyskiwania 
danych ad hoc. Sprawozdania składane  
są narastająco, kumulatywnie w zależ-
ności od zapotrzebowania, w cyklach 
miesięcznych, kwartalnych, półrocz-
nych i rocznych i obejmują szczegó-
łowe dane statystyczne o ewidencji 
spraw, orzecznictwie, wykonywaniu 
orzeczeń i egzekucji. Karty statystyczne 
są sporządzane niezwłocznie po upra-
womocnieniu się orzeczenia. Jedna 
z nich informuje o przejawach dyskry-
minacji w zatrudnieniu, druga nato-
miast o skali przestępczości związanej 
z nietolerancją, ksenofobią, handlem 
ludźmi, czynami lubieżnymi, takimi  
jak między innymi pedofilia, a także 
przestępstwami z nienawiści. 

Zasób danych jest wręcz ogromny. 
Uzyskuje się je według dziedzin prawa, 
w przekrojach strukturalnych, według 
pionów, instancyjności oraz w prze-
krojach organizacyjnych. Ogólnie mó-
wiąc pozyskiwane są dane o liczebno-

ści spraw wpływających, załatwianych  
i niezałatwionych, pozwalające na uzy-
skanie odpowiedzi między innymi na 
pytania: ile spraw wpłynęło, jaki jest 
termin wyznaczenia pierwszej rozpra-
wy, w jaki sposób zostały sprawy zała-
twione i jakie zapadły orzeczenia, wobec 
ilu osób i w jakich terminach, jaki był 
czas trwania postępowania, o toku po-
stępowania w pierwszej instancji, orze-
czeniach drugiej instancji, o toku postę-
powania międzyinstancyjnego, a także 
sprawach skierowanych do wykonania. 

Wprowadzane do systemu AS 
SAP dane statystyczne poddawane 
są na wejściu zaimplementowanym 
przez 12-osobowy Zespół (złożony 
z pracowników sądów) regułom wa-
lidacyjnym i sprawdzającym. Zwe-
ryfikowane dane są agregowane 
w Hurtowni danych SAP BW i dzięki 
narzędziom analitycznym Hurtow-
ni poddawane przetwarzaniu, analizie  
i wizualizacji danych. Stanowią one 
źródło danych do rozbudowanych, wie-
lowymiarowych analiz statystycznych, 
publikacji i opracowań.

Portal NetWeaver 
Projektując, a następnie wdrażając sys-
tem AS SAP i Hurtownię danych SAP 
BW, wdrożono także Portal NetWeaver 
służący do komunikacji z pracownika-
mi sądów. Upoważnieni (login, hasło), 
wybrani pracownicy sądów rejono-
wych, okręgowych i apelacyjnych, ale  
i Ministerstwa Sprawiedliwości – obec-
nie 750 osób, a docelowo około 1 000 
osób – mają poza dostępem do statycz-
nych i dynamicznych raportów i kok-
pitów, także możliwość drążenia, gene-
rowania danych statystycznych według 
struktury sądownictwa bezpośrednio 
na Hurtowni danych SAP BW. 

Za pośrednictwem tego kanału pra-
cownicy sądów nie mogący uczestniczyć 
w corocznie organizowanych naradach 
uzgodnieniowych użytkowników klu-
czowych AS SAP, z powodu ograni-
czonej liczby miejsc (około 120), mogą 
zapoznać się z materiałem omawianym 
na naradzie, zbiorczymi, ogólnopol-
skimi sprawozdaniami statystyczny-
mi, z wygenerowanymi wskaźnikami 
kontroli zarządczej i budżetu zadanio-
wego oraz z wieloma opracowaniami  
i analizami dotyczącymi głównie spraw-
ności sądów powszechnych. 

Poszukiwanie nowych rozwiązań
Wydział gromadzi dane od wielu, a na-
wet bardzo wielu lat. W ostatnim czasie 
poszukiwane były możliwie najwcze-
śniejsze dane o obciążeniu sędziów i po 
przeanalizowaniu dostępnych mate-
riałów okazało się, że najstarsze dane 
dostępne w Wydziale pochodzą z roku 
1934!

W Wydziale Statystycznej Informacji 
Zarządczej dostępny jest pełny wolu-
men danych o wymiarze sprawiedliwo-
ści, ale w związku z tym, że zaintere-
sowanie danymi statystycznymi ciągle 
rosło, to liczba osób, które odwiedzały 
siedzibę Wydziału, stale się zwiększała. 
Dlatego stało się konieczne znalezienie 
sposobu na zaspokojenie wzrastających 
potrzeb klientów, poprzez poszukiwa-
nie nowoczesnych metod udostępnia-
nia informacji statystycznych o wymia-
rze sprawiedliwości. 

Poszukując złotego środka na zmniej-
szenie obciążenia Wydziału mieliśmy 
także na uwadze to, że dostęp do da-
nych, w szczególności przez pracow-
ników nauki – profesorów, doktoran-
tów, studentów – należy powiedzieć to 
otwarcie – był utrudniony. Przez wiele 
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lat stałym atrybutem udostępniania in-
formacji była drewniana 50-centyme-
trowa linijka, która wspierała klientów 
Wydziału przy czytaniu i przepisywa-
niu danych. Stała się jednak niewystar-
czająca. Nastąpiło przerzucenie ciężaru 
prac ukierunkowanych na przyjmo-
wanie interesantów w Wydziale, na 
publikowanie jak największej liczby 
informacji, w tym opracowań i analiz 
na portalach internetowych Wydziału, 
Departamentu. 

Należy jednak podkreślić, że nadal są 
zwolennicy bezpośredniego kontaktu 
ze źródłowym materiałem statystycz-
nym, którzy mimo propozycji opra-
cowania danych przez Wydział, czy 
wskazania portalu statystycznego, de-
cydują się jednak na wizytę bezpośred-
nio w siedzibie Wydziału, gdzie nadal 
czeka biurko wyposażone w komputer, 
ale też w linijkę.

Intranet Ministerstwa 
Sprawiedliwości 
I tak, postanowiono, że pracownicy 
Ministerstwa Sprawiedliwości będą 
mieli dostęp do statystyk poprzez In-
tranet, gdzie są publikowane ogól-
nopolskie sprawozdania statystyczne  
z ewidencji spraw i orzecznictwa sądów 
powszechnych i wojskowych, z działal-
ności komorników, notariuszy, kurato-
rów, ale także znajduje się link do por-
talu statystycznego ogólnie dostępnego 
– ISWS.

Informator Statystyczny 
Wymiaru Sprawiedliwości 
(ISWS)
ISWS (www.isws.ms.gov.pl) dedyko-
wany jest do klientów wewnętrznych 
i zewnętrznych Wydziału Statystycznej 
Informacji Zarządczej. Na portalu tym 
Wydział wizualizuje na mapach po-
równania krajowe i międzynarodowe, 
prezentuje dobre praktyki stosowane  
w sądownictwie, publikuje bazę staty-
styczną opracowań i analiz, roczniki 
statystyczne GUS, a także przedstawia 
publikacje, które są coraz bogatsze 
i ukierunkowane na zaspokojenie po-
trzeb osób zainteresowanych wymia-
rem sprawiedliwości. Poza publikacja-
mi wskazanymi powyżej, na szczególne 
polecenie zasługują między innymi 
dwie edycje Roczników statystycznych 
sądownictwa powszechnego i wojsko-
wego 2009-2013 i 2010-2014 (każda  
ma ponad 2  200 pobrań) i wiele 
opracowań wieloletnich, które pre-
zentują między innymi dane o przy-

sposobieniach, eksmisjach komorni-
czych i cywilnych, o dyskryminacji 
w zatrudnieniu, o Europejskim Na-
kazie Aresztowania, handlu ludźmi, 
karze śmierci, mediacjach, skaza-
niach w pierwszej instancji i prawo-
mocnie, skargach kasacyjnych i na 
przewlekłość, sprawności sądów po-
wszechnych, czasie trwania postę-
powania, ułaskawieniach, zakazach 
stadionowych.

Dzięki portalom NetWeaver i ISWS, 
dane statystyczne o wymiarze sprawie-
dliwości stają się coraz popularniej-
sze, a korzystanie z nich jest łatwiejsze 
i przyjaźniejsze. Należy podkreślić, że 
działania prowadzone przez Wydział 
Statystycznej Informacji Zarządczej  
w Departamencie Strategii i Fundu-
szy Europejskich umożliwiają ocenę 
kondycji wymiaru sprawiedliwości 

zarówno przez odbiorców wewnętrz-
nych, jak i zewnętrznych. Co jest 
o tyle istotne, że Wydział Statystycz-
nej Informacji Zarządczej, Departa-
ment Strategii i Funduszy Europej-
skich Ministerstwa Sprawiedliwości 
w sposób szczególny prowadzi dzia-
łania ukierunkowane na dostępność, 
przejrzystość i transparentność da-
nych statystycznych, z jednej strony 
poprzez otwieranie się na kontrolę 
i ocenę społeczną, prezentując jak 
najszerszy wachlarz informacji sta-
tystycznych, z drugiej zaś poprzez 
zapewnienie dostępu do danych,  
w tym także pracownikom wymiaru 
sprawiedliwości. 

Justyna Kowalczyk
Autorka jest naczelnikiem Wydziału Statystycznej 
Informacji Zarządczej w Departamencie Strategii 

i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości 
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Dla kogo darmowa 
pomoc prawna

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255). Jej przepisy wprowadzają nową jakość w dostępie do 
przedsądowej pomocy prawnej. 

Ustawa tworzy kompleksowe roz-
wiązanie, uzupełniające dotych-

czasowe możliwości uzyskania tego 
rodzaju pomocy przez osoby znajdu-
jące się w trudnym położeniu oraz te 
które w ocenie ustawodawcy wymagają 
wsparcia przy rozwiązaniu problemów 
prawnych rodzących się w różnych sy-
tuacjach życiowych. Stąd ustawa prze-
widuje, że nieodpłatna pomoc prawna 
przysługuje osobie fizycznej (osoba 
uprawniona):
• której w okresie 12 miesięcy poprze-

dzających zwrócenie się o udzie-
lenie nieodpłatnej pomocy praw-
nej zostało przyznane świadczenie 
z pomocy społecznej na podstawie 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 163, z późn. zm.) i wobec której 
w tym okresie nie wydano decyzji 
o zwrocie nienależnie pobranego 
świadczenia lub

• która posiada ważną Kartę Dużej 
Rodziny, o której mowa w ustawie 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863) 
lub

• która uzyskała zaświadczenie, 
o którym mowa w ustawie z dnia 
24 stycznia 1991 r. o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 
1206 oraz z 2015 r. poz. 693) lub

• która posiada ważną legitymację 
weterana, albo legitymację weterana 
poszkodowanego, o których mowa 
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 
r. o weteranach działań poza grani-
cami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 
1203) lub

• która nie ukończyła 26 lat lub
• która ukończyła 65 lat lub

• która w wyniku wystąpienia klęski 
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub 
awarii technicznej znalazła się w sy-
tuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Sieć punktów 
Zasadniczym założeniem nowej regu-

lacji jest utworzenie w całym kraju sieci 
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 
w których można uzyskać nieodpłatnie 
profesjonalną pomoc prawną. Utwo-
rzona sieć punktów ma gwarantować 
dostęp do porad prawnych na poziomie 
lokalnym i niwelować zbyt często wy-
stępującą w naszym kraju barierę finan-
sową w korzystaniu z fachowej usługi 
prawnej.

Zadanie polegające na udzielaniu nie-
odpłatnej pomocy prawnej, jako zadanie 
zlecone z zakresu administracji rządo-
wej, realizowane jest przez powiaty sa-
modzielnie albo w porozumieniu z gmi-
nami. W ten sposób na terenie kraju 
utworzone zostały 1524 punkty nieod-
płatnej pomocy prawnej. Zasadą ich roz-
mieszczenia jest, to że 1 punkt przypada 
na każde 25 000 mieszkańców powiatu, 
z tym zastrzeżeniem, iż nie może być ich 
mniej niż 2 ani więcej niż 35.

Niestety nie we wszystkich miej-
scach uruchomienie punktów pomocy 
prawnej nastąpiło jednak od początku 
stycznia 2016 r. Złożyło się na to kilka 
przyczyn. 

Ustawa dopuściła możliwość za-
wierania i renegocjacji umów z wyko-
nawcami aż do dnia 31 grudnia 2015 r. 
Część adwokatów, radców prawnych 
oraz organizacji pozarządowych od-
stąpiła w ostatnim dniu tego terminu 
od zawarcia umów z powiatami, unie-
możliwiając w ten sposób uruchomie-
nie poszczególnych punktów w termi-
nie. Z drugiej strony, część powiatów 
wstrzymała się z podpisaniem umów 
z wykonawcami, z uwagi na wątpliwo-
ści, co do zapewnienia finansowania 
zadania.

Mając na względzie zapewnienie do-
stępu do darmowej pomocy prawnej 
wszystkim uprawnionym, Ministerstwo 
Sprawiedliwości podjęło intensywne 
prace zmierzające do uruchomienia 
wszystkich punktów, przy czym liczba 
niedziałających punktów i przyczyny 
takiego stanu rzeczy, były stale monito-
rowane za pośrednictwem wojewodów. 
W konsekwencji z dniem 1 lutego 2016 
r. na terenie kraju rozpoczęły funkcjo-
nowanie wszystkie punkty nieodpłat-
nej pomocy prawnej. Należy przy tym 
zaznaczyć, że spośród 1524 punktów, 
organizacjom pozarządowym mogło 
zostać powierzone prowadzenie 743 
punktów. Ostatecznie powierzono tym 
podmiotom prowadzenie 642 punktów, 
a pozostałe 882 punkty są prowadzone 
przez adwokatów i radców prawnych. 
Jest to spowodowane tym, że nie wszyst-
kie organizacje pozarządowe spełniły 
wymogi stawiane w otwartych konkur-
sach ofert, do których się zgłosiły.

Zakres pomocy
W każdym z punktów nieodpłatnej po-
mocy prawnej można uzyskać pomoc 
prawną z zakresu prawa cywilnego, ad-
ministracyjnego oraz karnego z wyłą-
czeniem spraw:
• podatkowych związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej,
• z zakresu prawa celnego, dewizowe-

go i handlowego,
• związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej, z wyłączeniem 
przygotowania do tej działalności.

Zgodnie z wolą ustawodawcy nieod-
płatna pomoc prawna może polegać na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej 

o obowiązującym stanie prawnym, 
o przysługujących jej uprawnieniach 
lub o spoczywających na niej obo-
wiązkach lub

• wskazaniu osobie uprawnionej spo-
sobu rozwiązania jej problemu praw-
nego lub

MARCIN OZIMEK



Porady

Na wokandzie
2(28)/201638

• udzieleniu pomocy w sporządzeniu 
projektu pisma w sprawach, o któ-
rych mowa w poprzednich punk-
tach, z wyłączeniem pism proceso-
wych w toczącym się postępowaniu 
przygotowawczym lub sądowym 
i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym lub 

• sporządzeniu projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub o ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w postępowaniu sądowym 
lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowanego w postę-
powaniu sądowoadministracyjnym.

Sposób określenia możliwych 
do uzyskania form nieodpłatnej 
pomocy prawnej podyktowany 
jest potrzebą zapewnienia najbar-
dziej efektywnej pomocy osobie 
uprawnionej. W tym kontekście 
trzeba mieć na uwadze, że ustawa 
ma stwarzać możliwość uzyskania 
pomocy prawnej osobom, które 
znajdują się w trudnych sytu-
acjach życiowych i nie są w stanie 
ich pokonać jedynie przy wyko-
rzystaniu własnych uprawnień, 
zasobów i możliwości. Pomoc 
prawna skierowana jest do osób 
nie posiadających wiedzy praw-
niczej, której posiadanie pozwoli-
łoby na samodzielne rozwiązanie 
problemu prawnego.

Zatem w zależności od przed-
stawionego przez osobę upraw-
nioną stanu faktycznego oraz po-
wstałego na jego gruncie zagadnienia 
prawnego, osoba udzielająca nieodpłat-
nej pomocy prawnej będzie obowiązana 
wskazać najbardziej optymalne jego roz-
wiązanie. Na podmiocie udzielającym 
nieodpłatnej pomocy prawnej ciąży więc 
obowiązek wskazania takiego rodzaju 
postępowania, udzielania pomocy w spo-
rządzeniu pisma wymagającego wiedzy 
prawniczej, czy też wniosku o zwol-
nienie od kosztów lub o ustanowienie 
pełnomocnika, aby zapewnić osobie 
uprawnionej realną i wymierną pomoc 
w rozwiązaniu dotyczącego jej problemu 
prawnego. Podstawą tego rodzaju sze-
roko rozumianej porady ma być rzetel-
na ocena okoliczności przedstawionych 
przez osobę uprawnioną. Nie wyklucza 
to jednakże uwzględniania woli i auto-
nomicznego stanowiska przedstawione-
go przez osobę uprawnioną.

Zwrócić przy tym należy uwagę, że 
ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
choć dotyczy pomocy na etapie przedsą-

dowym i wyłącza możliwość uzyskania 
pomocy w sporządzaniu pism w toczą-
cych się już postępowaniach, to nie wy-
łącza możliwości uzyskania przez osobę 
uprawnioną informacji prawnej w za-
kresie postępowania, które jej dotyczy, 
czy też sporządzenia pisma o zwolnienie 
od kosztów lub o ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu. Regulacja art. 3 ust. 
1 pkt 3 nie wyklucza przy tym udzielenia 
pomocy osobom uprawnionym w spo-
rządzeniu nieskomplikowanych pism 
wszczynających postępowanie, jak np. 
wniosek o stwierdzenie nabycia spad-
ku albo pozew regresowy poręczyciela 
pożyczki.

Tak skonstruowany zakres możliwej 
do uzyskania pomocy pozwala powiązać 
w praktyce działalność punktów nieod-
płatnej pomocy prawnej z funkcjonowa-
niem organów administracji publicznej, 
organów prokuratury, jak również są-
dów. Uzyskanie przez petenta fachowej 
informacji prawnej lub pomocy w spo-
rządzeniu pisma wszczynającego postę-
powanie, czy też wniosku o zwolnienie 
od kosztów sądowych lub o ustanowie-
nie pełnomocnika z urzędu, powinno 
znaleźć przełożenie na jego czynności 
w dalszym postępowaniu, a w konse-
kwencji przełożyć się na sprawność 
postępowania. Jako przykład dobrych 
praktyk w tym zakresie może posłużyć 
udostępnienie przez sądy warszawskie 
informacji o nieodpłatnej pomocy praw-
nej oraz o położeniu punktów nieod-
płatnej pomocy prawnej na ich stronach 
internetowych oraz w punktach obsługi 
interesanta.

Obowiązek informowania 
o punktach
Wskazane działania są jak najbardziej 
pożądane z punktu widzenia zwiększe-
nia możliwości dotarcia do adresatów 
nieodpłatnej pomocy prawnej. Ustawa 
nie przewiduje bowiem szczególnych 
obowiązków informacyjnych w tym 
zakresie, poza nałożeniem na starostę 
obowiązku udostępnienia danych o usy-
tuowania punktów oraz godzinach ich 
funkcjonowania w Biuletynie Informa-
cji Publicznej. Ponadto w rozporządze-
niu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu 
udzielania i dokumentowania nieod-
płatnej pomocy prawnej (Dz.U. poz. 

2186) wskazano, że taka informa-
cja powinna być zamieszczona 
również na stronie podmiotowej 
BIP gminy, na której obszarze 
zlokalizowane są punkty nieod-

płatnej pomocy prawnej, a także 
może ona zostać podana do wia-
domości w sposób zwyczajowo 
przyjęty. Skorzystanie z tych ka-
nałów informacji, a zwłaszcza ze 

zwyczajowo przyjętych na danym 
terenie form komunikacji organów 
z mieszkańcami, umożliwi skutecz-
nie przekazanie informacji o nieod-
płatnej pomocy prawnej osobom 
uprawnionym.

W chwili obecnej jest za wcze-
śnie, aby dokonać jednoznacznej 
oceny funkcjonowania oma-

wianych rozwiązań w praktyce. 
Będzie ono jednakże poddane 

badaniu, gdyż przepisy ustawy zo-
bowiązują Ministra Sprawiedliwości do 
corocznej oceny wykonywania zadań 
z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej. O jej wynikach 
Minister Sprawiedliwości obowiązany 
będzie poinformować Komisję Wspól-
ną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
Prawidłowość funkcjonowania rozwią-
zań przyjętych w uchwalonej ustawie 
będzie podlegać monitorowaniu także 
za pośrednictwem Rady Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej oraz Edukacji Praw-
nej, która jest organem opiniodawczo-
-doradczym Ministra Sprawiedliwości. 
Dokonane w powyższy sposób ustale-
nia, analizy i opinie będą mogły w przy-
szłości stanowić podstawę do ewentual-
nej optymalizacji przyjętych rozwiązań.

Marcin Ozimek
Autor jest sędzią i naczelnikiem Wydziału Nieodpłatnej

Pomocy Prawnej w Departamencie Zawodów
Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

Ministerstwa Sprawiedliwości

Rys. Łukasz Jagielski
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Mediacja to rozmowa,  
która przez zrozumienie 
prowadzi do rozwiązania 
W marcu 2016 r. Wydział ds. Pokrzywdzonych i Promocji Mediacji w Departamencie Współpracy 
Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości zakończył działania projektowe 
w ramach realizacji Projektu nr 6 – Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów 
(Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru 
sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości) finansowanego ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków krajowych.

Projekt realizowany był we współ-
pracy z Norweską Administracją 

Sądów (Norwegian Courts Admi-
nistration, NCA), która polegała na 
wymianie doświadczeń oraz dobrych 
praktyk w formie wizyt eksperckich 
(udziału norweskich sędziów w dzia-
łaniach projektowych) i konsultacji te-

matycznych. Budżet Projektu wynosił 
720 000 euro, a okres realizacji trwał 
od marca 2014 r. do kwietnia 2016 r.

Z uwagi na to, iż jednym z wyzwań 
dla wymiaru sprawiedliwości w Pol-
sce jest zbyt długi czas postępowań 
sądowych (w wyniku stale rosnącej 
ilości spraw wpływających do sądów, 
przy jednoczesnym ograniczonym 
wykorzystaniu polubownych metod 
rozwiązywania sporów, w tym me-
diacji), celem Projektu było wsparcie 

efektywności wymiaru sprawiedliwo-
ści poprzez promowanie metod ADR 
(ang. alternative dipsute resolution). 
W konsekwencji, realizacja działań 
projektowych miała na celu podniesie-
nie poziomu wiedzy na temat mediacji 
oraz częstsze wykorzystywanie polu-
bownej metody rozwiązywania spo-
rów, jaką jest mediacja.

Głównymi działaniami projekto-
wymi były: przeprowadzenie kom-
pleksowego badania-diagnozy stanu 
mediacji w Polsce, organizacja szkoleń 
dla sędziów, prokuratorów, media-
torów i funkcjonariuszy Policji oraz 
organizacja kampanii informacyjnej 
o mediacji.

Badanie dotyczące mediacji w Polsce 
(prowadzone w okresie grudzień 2014 
r.-sierpień 2015 r.) zostało podzielone 
na 3 obszary tematyczne: rozpoznanie 
potrzeb szkoleniowych sędziów, pro-
kuratorów i mediatorów; określenie 
medialnej strategii komunikacyjnej; 
diagnoza stanu stosowania mediacji 
oraz przyczyn zbyt niskiej, w stosunku 
do oczekiwanej popularności mediacji. 
Wyniki z pierwszych dwóch obszarów 
tematycznych zostały odebrane w lu-
tym 2015 r. i posłużyły jako materiał 
bazowy do zaplanowania struktury 
realizacji pozostałych dwóch działań 
– szkoleń i kampanii informacyjnej. 
Wyniki z obszaru trzeciego wskazują 
rekomendacje przyszłych działań po-
pularyzujących mediację (w postaci 
trzech scenariuszy: upowszechnienie 
mediacji do roku 2020, do roku 2030 
i po roku 2030). Wśród wspomnianych 
działań znajdują się między innymi: 
organizowanie międzyśrodowisko-
wych szkoleń o mediacji dla profesjo-
nalistów kierujących sprawy do media-Rys. Łukasz Jagielski

AGATA OKLEJ
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cji oraz pracujących w punktach 
pierwszego kontaktu z osobą w sporze; 
wprowadzenie obowiązkowych sesji 
informacyjnych o mediacji na etapie 
postępowania sądowego; nałożenie 
obowiązku informowania stron sporu 
o możliwości skorzystania z mediacji 
przez pełnomocników; wprowadze-
nie tematyki mediacji z elementami 
praktycznymi do programów aplika-
cji prawniczych oraz do programów 
studiów psychologicznych, pedago-
gicznych, resocjalizacyjnych, socjo-
logicznych; wzmocnienie funkcji ko-
ordynatora ds. mediacji w sądach; 
wprowadzenie obowiązku informo-
wania w pozwie o podjęciu próby po-
lubownego rozwiązania sporu przed 
skierowaniem sprawy do sądu.

Szkolenia dla sędziów, prokurato-
rów, mediatorów oraz funkcjonariu-
szy Policji (organizowane w okresie 
styczeń-luty 2016 r.) zostały przepro-
wadzone w 10 miastach wojewódzkich 
i wzięło w nich udział ok. 1000 osób. 
Każde szkolenie trwało 3 dni i zosta-
ło podzielone na 3 sesje szkoleniowe: 
pierwsza i druga sesja zostały prze-
prowadzone w formie warsztatów te-
matycznych (dot. mediacji cywilnych, 
rodzinnych i karnych) obejmujących 
część teoretyczną (wykłady doty-
czące idei, zasad i korzyści mediacji 
w różnych rodzajach spraw) oraz 
część praktyczną (ćwiczenia, omówie-
nie tzw. case study, gry symulacyjne); 
trzecia sesja przyjęła postać konferen-
cji podsumowującej, w trakcie której 
zostały omówione historia i statystyki 

z zakresu mediacji, formy i sposoby 
promocji mediacji, praktyczna strona 
funkcjonowania mediacji (przedsta-
wiona z punktu widzenia sędziego). 
Przy realizacji przedmiotowych szko-
leń, podstawowym założeniem była 
wymiana doświadczeń i dobrych prak-
tyk oraz wzajemne poznanie perspek-
tywy pracy różnych grup specjalistów 
(kierujących sprawy do mediacji, in-
formujących strony w sporze o media-
cji oraz prowadzących mediację).

Ogólnopolska kampania informa-
cyjna o mediacji (przeprowadzona 
w okresie luty-marzec 2016 r.) prze-
biegała na dwóch poziomach: od-
działywania ogólnego na społeczne 
wzorce konfliktu (gdzie oczekiwa-
nym rezultatem jest trwała zmiana 
obojętnych lub negatywnych postaw 
społecznych wobec mediacji) oraz 
oddziaływania na poszczególne grupy 
docelowe (gdzie oczekiwanym rezul-
tatem jest wzrost wiedzy o mediacji 
oraz chęci korzystania z mediacji). 
Adresatami bezpośrednimi kampanii 
byli: strony sporów oraz pełnomoc-
nicy stron, przedsiębiorcy, sędziowie, 
referendarze sądowi, prokuratorzy 
oraz funkcjonariusze Policji, admi-
nistracja publiczna (rządowa i samo-
rządowa), pracownicy pomocy spo-
łecznej oraz pracownicy organizacji 
pozarządowych, ogół społeczeństwa. 
Grupami pośredniczącymi w kam-
panii były: środowiska i organizacje 
wspierające mediację (stowarzyszenia 
mediatorów, organizacje prowadzą-
ce mediacje itp.), medialni partnerzy 

w komunikacji (dziennika-
rze, twórcy, osoby decydują-
ce o profilu programowym 
mediów-dyrektorzy pro-
gramowi, redaktorzy na-
czelni, właściciele), inni 
partnerzy społeczni (or-
ganizacje przedsiębior-

ców, korporacje prawni-
cze, organizacje pozarządowe).
Celem głównym kampanii 

było zapewnienie wzrostu po-
pularności mediacji jako meto-
dy rozwiązywania konfliktów 
i sporów przy pomocy medial-
nych kanałów komunikacji. 

Cel ten był realizowany poprzez 
dostarczenie opinii publicznej 

wiedzy ogólnej na temat media-
cji, dostarczenie poszczególnym 

grupom docelowym wiedzy szcze-
gółowej na temat mediacji (istotnej 
z ich punktu widzenia i ze względu 
na ich potrzeby), zwiększenie czę-
stotliwości prezentacji w mediach 
koncyliacyjnych wzorców konfliktu, 
medialne wsparcie procesu dialogu 
między środowiskami różnych grup 
docelowych kampanii, budowanie 
pozytywnego wizerunku i marki 
mediacji. Podstawowymi działania-
mi w ramach kampanii było: zor-
ganizowanie cyklu 16 konferencji 
w miastach wojewódzkich; publika-
cja cyklu sponsorowanych artykułów 
prasowych i ogłoszeń w dziennikach 
i tygodnikach ogólnopolskich i regio-
nalnych; promocja mediacji w serwi-
sach społecznościowych (Facebook, 
Twitter, YouTube); stworzenie apli-
kacji mobilnej (dostępnej w interne-
towych sklepach Google Play i Apple 
Store) oraz przeprowadzenie wyda-
rzeń promocyjnych skierowanych do 
poszczególnych grup docelowych (m. 
in. konkurs plastyczny dla uczniów 
szkół gimnazjalnych, quiz wiedzy 
o mediacji dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych, szkolenia na uczel-
niach wyższych, wykłady o mediacji 
gospodarczej dla młodych przedsię-
biorców). W ramach realizacji działań 
projektowych, powstała nowa strona 
o mediacji www.mediacja.gov.pl, na 
której, wśród innych materiałów z za-
kresu mediacji, dostępny jest krótki 
film informacyjny o mediacji.

Agata Oklej
Autorka jest starszym specjalistą w Departamencie 

Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka 
Ministerstwa Sprawiedliwości



ZAMIAST BUDOWAĆ MUR
PRZYSTĄP DO MEDIACJI

Mediacje są jedną z metod dobrowolnego rozwiązywania konfliktów i sporów. 
Umożliwiają one nawiązanie dialogu pomiędzy dwiema poróżnionymi stronami, 
wyjaśnienie spornych kwestii oraz zawarcie satysfakcjonującego dla wszystkich 
porozumienia. Postępowanie mediacyjne jest poufne i toczy się w obecności bez-
stronnego mediatora. Zawarta w jego efekcie ugoda pozwala znacznie ograniczyć 
czas i koszty postępowania. Pamiętaj, że masz prawo do mediacji!

MEDIACJE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

Więcej na temat mediacji można dowiedzieć się ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości:

ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje
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Prokuratura dla prokuratorów 
czy dla obywateli?
4 marca 2016 r. weszła w życie uchwalona 28 stycznia 2016 r. ustawa Prawo o prokuraturze.  
Poprzednia, wielokrotnie nowelizowana, ustawa z 1985 r. nie przystawała do aktualnych realiów. 

Dotychczasowa ustawa, wielokrot-
nie nowelizowana, nie przysta-

wała do aktualnych realiów, ponadto 
poprzez swoją chaotyczność i nieprzej-
rzystość była swoistym reliktem języka 
prawniczego. Każdorazowa zmiana 
cyt. ustawy wiązała się z realizacją kon-
kretnie zdefiniowanego zapotrzebowa-
nia, aktualnie dominującego w sferze 
legislacyjnej, środowiska politycznego 
i powiązanej z nim części społeczności 
prawniczej.

Opisywany akt prawny nie stanowił 
przez to materialnego zwieńczenia 
określonej idei struktu-
ralnej Prokuratury jako 
istotnego elementu za-
rządzania Państwem 
i służącego jego oby-
watelom, a był kon-
glomeratem luźno 
powiązanych doraź-
nych rozwiązań.

W środowisku nie 
tylko prawniczym, ale 
w całej sferze publicz-
noprawnej, w zakresie 
ukonstytuowania Pro-
kuratury „ścierają się” 
zwolennicy dwóch wy-
raźnie odmiennych wi-
zji ideowych. Constans 
pomiędzy nimi panuje 
w aspektach hierar-
chicznej struktury samej 
instytucji, jej jednolitości 
i wyrażanej trosce o za-
pewnienie obywatelom poczucia bez-
pieczeństwa w dochodzeniu ich uspra-
wiedliwionych roszczeń.

W praktyce oznacza to podpo-
rządkowanie prokuratorów niższego 
szczebla prokuratorom nadrzędnym, 
którym zgodnie z zasadą centralizmu 
przewodzi jeden jednoosobowy organ 
centralny, co ma zapewnić maksymal-

ną efektywność w czuwaniu nad prze-
strzeganiem jednolitego stosowania 
prawa. Punktem wyjścia każdorazowej 
nowelizacji ustawy stawała się zawsze 
konieczność zagwarantowania obywa-
telom stabilnego poczucia bezpieczeń-
stwa i sprawiedliwości.

Zwolennicy pierwszej ze wzmianko-
wanych powyżej wizji, wzorując się na 
rozwiązaniach przyjętych dla władzy 
sądowniczej, stoją na stanowisku, iż 
gwarancje powyższe zapewni struktu-
ra Prokuratury, zbudowana w oparciu 
o jak największą, czy nawet pełną nie-
zależność samej instytucji, jak i każde-
go prokuratora z osobna.

Realizację tychże idei, ich zwolenni-
cy zapoczątkowali nowelizacją Usta-
wy o prokuraturze z dnia 9 paździer-
nika 2009 r., w szczególności:

– rozdzielając urząd Prokuratora Ge-
neralnego i Ministra Sprawiedliwości;

– powołując Krajową Radę 
Prokuratury;

 – wprowadzając kadencyjność pro-
kuratorów wszystkich szczebli tej hierar-
chicznej instytucji;

– ograniczając do minimum możli-
wość ingerencji przełożonych proku-
ratorów w czynności podwładnych.

Kierunek tych zmian bezsprzecznie 
świadczy o dążeniu do całkowitego wy-
łączenia Prokuratury z obszaru oddzia-

ływania władzy wykonawczej 
i stworzeniu z niej instytucji 
zewnętrznej, trwale wyod-
rębnionej spośród innych 
ośrodków władzy.

Budowa tak silnej kor-
poracji – poddanej 
w zasadzie wyłącznie 
kontroli wewnętrznej, 
służy bezsprzecznie jej 
członkom (gdyż usta-
wowo przewidziana 

możliwość odwołania 
Prokuratora Generalnego 
przez wspólne działanie 

Prezesa Rady Ministrów, 
Ministra Sprawiedliwości 
i Sejm, świadczy o jej fak-
tycznej iluzoryczności). 
Spychało to tym samym 
konstytucyjne gwarancje 
obywatelskiego poczucia 
bezpieczeństwa na dal-

szy plan.
Zapewnienie należytej dbałości 

o wynik każdego prokuratorskiego 
postępowania jest w postulatach zwo-
lenników tej idei w pełni zależne od 
zabezpieczenia niezależności indywi-
dualnej każdego prokuratora i nieza-
leżności instytucjonalnej prokuratury 
jako całości, wolnej od wszelkich naci-
sków i oczekiwań.

Rys. Łukasz Jagielski

JAROSŁAW HOŁDA

Zasady jednolitości i hierarchicznego 
podporządkowania określone powyżej 
jako constans, aczkolwiek teoretycz-
nie nienaruszone, w rzeczywistości 
zepchnięte zostają na daleki plan, słu-
żąc w zasadzie przede wszystkim bu-
dowie pozycji i prestiżu pojedynczych 
prokuratorów. 
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Niezbędne dla realizacji wyżej opi-
sanego postulatu było stworzenie 
wewnątrzkorporacyjnych procedur 
dochowania tak pojmowanej nie-
zależności i idąca za tym etatyzacja 
„strażników”, w rozbudowanym apa-
racie kontrolno-nadzorczym, mecha-
nizmów jej przestrzegania na każdym 
szczeblu strukturalnym prokuratury 
(zgromadzenia, kolegia, wizytatorzy, 
doradcy, statystycy). Spowodowało 
to, że realna władza osób teoretycznie 
odpowiedzialnych za jej kierownictwo, 
w praktyce ogranicza się do admini-
strowania, a nie zarządzania. Powyższe 
pozwala na w pełni uzasadnione twier-
dzenie, że fundamentalna dotychczas 
w prokuraturze zasada hierarchicznego 
podporządkowania, zostaje zupełnie 
zmarginalizowana.

Całkowicie niezależny prokurator, 
w pełni niezależnej prokuraturze, do-
konujący ocen prawnych konkretnych 
zdarzeń stanowiących ustalenia fak-
tyczne w indywidualnych sprawach 
pojedynczych obywateli, emanuje na 
zewnątrz własnym postrzeganiem pra-
worządności. Zdecydowanie nie kore-
luje to z zasadą jednolitości prokuratu-
ry, o ile w ogóle jej nie wypacza. W myśl 
tej zasady (inaczej zwanej niepodziel-
nością prokuratury), obojętnym jest, 
który z prokuratorów/organów proku-
ratury dokonuje określonej czynności, 
ponieważ i tak wszystkie są czynnościa-
mi tej samej jednolitej instytucji. 

Każdy prokuratur reprezentuje pro-
kuraturę jako całość i odwrotnie, każdy 
prokurator obciąża skutkami swoje-
go działania/zaniechania prokuraturę 
w całości.

Dokonanie więc przez różnych, 
w pełni niezależnych prokuratorów, 
odmiennych ocen prawnych tego same-
go stanu faktycznego i w konsekwencji 
podjęcie wzajemnie sprzecznych decy-
zji wywołujących dla określonych oby-
wateli całkowicie przeciwstawne skutki 
prawne, nie stanowi jednostkowego 
przypadku i nie wyklucza zgodności 
z obowiązującym porządkiem praw-
nym wszystkich tych decyzji.

Wyeliminowanie z obowiązującego 
porządku prawnego tych „preceden-
sów” wymaga uruchomienia szeregu 
czasochłonnych, wewnątrzkorpora-
cyjnych mechanizmów kontrolnych, 
które konstytucyjnym obywatelskim 
gwarancjom poczucia bezpieczeństwa, 
każą na siebie poczekać.

Reasumując, zwolennicy opisanej 
powyżej idei ustrojowego kształtu pro-

kuratury wychodzą z założenia, iż cał-
kowita instytucjonalna niezależność, 
wolnej od jakichkolwiek nacisków 
i oczekiwań prokuratury, zrodzi w jej 
korporacyjnych członkach nieodzow-
ną dla skutecznego i praworządnego 
działania odpowiedzialność.

Właśnie odpowiedzialność stano-
wi punkt wyjścia dla projektodawców 
ustawy Prawo o prokuraturze z 28 
stycznia 2016 r., czyli zwolenników 
drugiej, odmiennej ideowo wizji struk-
turalnego kształtu Prokuratury. Po-
nowne połączenie urzędu Prokuratora 
Generalnego i Ministra Sprawiedliwo-
ści, całkowita likwidacja kadencyjności 
kierowniczych stanowisk i cyklicznego 
oceniania prokuratorów wszystkich 
szczebli, przywrócenie możliwości 
wpływania na treść czynności przez 
przełożonych, a nawet ich zmieniania 
stanowią niewątpliwie o znacznym 
„odchudzeniu” wewnątrzkorporacyj-
nych procedur.

Zasady hierarchicznego podpo-
rządkowania i jednolitości, ponownie 
determinują organizacyjnie i ustro-
jowo kształt Prokuratury, jako auto-
nomicznie wydzielonej części władzy 
wykonawczej.

Prokurator Generalny – Minister 
Sprawiedliwości, pozostając człon-
kiem rządu i odpowiadając przed par-
lamentem oraz uzyskując konkretny 
wpływ na pracę podległych hierar-
chicznie prokuratorów, stanowi także 
organ centralny władzy. Reprezentu-
jąc w ten sposób interesy Prokuratury 
na zewnątrz, ma w oczywisty sposób 
większą od poprzednika możliwość ich 
realizacji. 

Wypada jednoznacznie nadmienić 
o zwiększeniu strukturalnej pozycji 
Prokuratora Krajowego, będącego 
jednocześnie I Zastępcą Prokuratora 
Generalnego. Pozostaje on bowiem 
poza sferą politycznych uwarunkowań, 
a jednocześnie zakres przyznanych 
kompetencji pozwala mu istotnie wpły-
wać na kształt i formę działalności Pro-
kuratury. Precyzyjnie określony zakres 
odpowiedzialności kierowników po-
szczególnych poziomów w hierarchicz-
nej strukturze Prokuratury, wyposażo-
nych jednocześnie w skonkretyzowane 
uprawnienia władcze dają im realną 
możliwość, a nawet obligują do zapew-
nienia obywatelom ich gwarantowa-
nego konstytucyjnie prawa do bezpie-
czeństwa i poczucia praworządności.

Wprowadzona 4 marca 2016 r. w ży-
cie ustawa bezsprzecznie zahamowała 

proces tworzenia kolejnego korpora-
cyjnego ośrodka władzy i w tym zna-
czeniu na pewno ograniczyła znacznie 
pojęcie niezależności instytucjonalnej 
Prokuratury.

Oparcie ustrojowego kształtu Proku-
ratury na fundamentalnej zasadzie jej 
jednolitości – niepodzielności, jedno-
znacznie wskazuje na pozycję każdego 
prokuratora, zgodnie z którą podejmo-
wana w jej ramach decyzja jest decyzją 
prokuratury, a nie decyzją konkretnego 
prokuratora.

Wprowadzenie do procesu decy-
zyjnego w prokuraturze transparent-
nych i przejrzystych zasad możliwo-
ści odmowy wykonania polecenia 
przełożonego, eliminuje możliwość 
wszelkiego rodzaju „zakulisowych” 
nacisków i oczekiwań wobec podwład-
nego prokuratora mającego podjąć 
decyzję w określonej sprawie. W tym 
znaczeniu, bezsprzecznie niezależ-
ność orzecznicza prokuratora uległa 
wzmocnieniu, a on sam przestał być 
„samodzielną prokuraturą”, lecz stał 
się jej niezależną częścią.

Podsumowując, zwolennicy pierw-
szej opisanej wizji ideowego kształtu 
prokuratury wychodzą z założenia, że 
całkowita niezależność zapewni odpo-
wiedzialność, natomiast ich oponenci 
stawiają tezę całkowicie odmienną, iż 
to odpowiedzialność stanowi gwaran-
cję niezależności.

Patrząc z perspektywy realizacji 
prawnie usprawiedliwionych oby-
watelskich roszczeń, istotna jest ich 
efektywność i skuteczność, której to 
ocenie obywatele dadzą wyraz w trak-
cie korzystania ze swoich wyborczych 
uprawnień.

Nie sposób też nie wspomnieć, iż 
oprócz dwóch zaprezentowanych po-
wyżej ideowych wizji strukturalnych 
Prokuratury dostrzegalne stają się – na 
razie mało skonkretyzowane – postula-
ty tworzenia takowych struktur w opar-
ciu o zasady demokracji bezpośredniej.

Absolwenci prawa ukierunkowując 
swoją drogę zawodową, powinni być 
świadomi, iż bez względu na funk-
cjonujący w momencie ich wyboru 
model prokuratury, zawsze rzetelna 
i odpowiedzialna praca w dociekaniu 
prawdy jest gwarancją właściwego roz-
woju i zdobywania doświadczenia za-
wodowego, niezbędnego do osiągnię-
cia sukcesu.

Jarosław Hołda
Autor jest prokuratorem



Na wokandzie
2(28)/201644

Opinie

Wybór pionów 
dyscyplinarnych  
w Izbach Adwokackich 

Zamieszanie w tej sprawie powstało 
w związku z planowanymi zgro-

madzeniami izb, wyprzedzającymi 
zwołanie Krajowego Zjazdu Adwoka-
tury, który jako organ adwokatury zo-
stał wyposażony przed rokiem w nowe 
kompetencje.

Otóż ustawa z 7 listopada 2014 r. 
o zmianie ustawy – Prawo o adwokatu-
rze oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U 2014 poz. 1778) znowelizowała m. in. 
ustawę z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo 
o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 
615, 1064, 1224 i 1255) i wprowadziła 
następujące zmiany:
1. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury 

i rzecznicy dyscyplinarni izb adwo-

kackich stali się organami odpowied-
nio adwokatury oraz izb adwokackich 
(art. 9 ust. 1 i art. 39 pkt 3a Prawa 
o adwokaturze w nowym brzmieniu);

2. wybór powyższych organów został 
powierzony odpowiednio Krajowe-
mu Zjazdowi Adwokatury i zgroma-
dzeniom izb adwokackich (art. 56 pkt 
1 i art. 40 pkt 2 Prawa o adwokaturze 
w nowym brzmieniu);

3. Krajowemu Zjazdowi Adwo-
katury dodano kompetencję usta-
lania liczby członków i zastępców 
członków Wyższego Sądu Dys-
cyplinarnego Adwokatury oraz 
sądów dyscyplinarnych izb adwo-
kackich (art. 56 pkt 3a ustawy), 
jednocześnie zmieniając w tym 
zakresie przepisy art. 51 ust. 1 i art. 
63 ust. 1 ustawy – Prawo o adwo-
katurze, które określały tę liczbę;
4. zmodyfikowano kompeten-
cję Krajowego Zjazdu Adwoka-
tury, określoną w art. 56 pkt 6 
lit.a ustawy, w sprawie uchwalania 
regulaminów dotyczących trybu 
wyborów do organów adwoka-
tury i organów izb adwokackich 
oraz działania tych organów, przez 
wyraźne wyłączenie regulaminów, 
o których mowa w art. 58 pkt 12 
lit.i, czyli regulaminu działania 
rzeczników dyscyplinarnych.

Zbliżają się terminy zgroma-
dzeń niektórych izb adwokackich, 
a w ich ramach wyborów rzeczni-
ków dyscyplinarnych i członków 
sądów dyscyplinarnych.

Tymczasem jeszcze nie zwołano 
Krajowego Zjazdu Adwokatury 
– organu, który powinien podjąć 
uchwałę w sprawie ustalenia liczby 
członków i zastępców członków 
sądów dyscyplinarnych izb ad-

Środowisko adwokatów jest ostatnio zaangażowane w dyskusję na temat skutków prawnych 
zbliżających się w niektórych izbach adwokackich wyborów do organów dyscyplinarnych. Część 
tej dyskusji przeniosła się na łamy prasy (Dziennik Gazeta Prawna).

Rys. Łukasz Jagielski

DOROTA KRAMARCZYK
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wokackich oraz znowelizować przepisy 
wewnętrzne adwokatury, w zakresie 
umożliwiającym wybór rzeczników dys-
cyplinarnych przez zgromadzenia izb. 
Te fakty wzbudziły niepokój środowi-
ska i wątpliwości, czy zgromadzenia izb 
adwokackich będą mogły wybierać za-
równo rzeczników, jak i sędziów sądów 
dyscyplinarnych na dotychczasowych 
zasadach, czy konieczne jest wpierw 
zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego 
Zjazdu adwokatury oraz czy jeśli po-
szczególne okręgowe rady adwokackie 
zdecydują się na wybór pionu dyscypli-
narnego na dotychczasowych zasadach, 
będzie on ważny?

Jak sytuacja przedstawia 
się w samorządzie radców 
prawnych
Ustawa nowelizująca, która doprowa-
dziła do zamieszania w samorządzie 
adwokackim, objęła również ustawę z 6 
lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 507, 1064, 1224 i 1255). 
Jednak samorządu radców prawnych 
zmiany niemal nie dotknęły, gdyż nie 
zmieniły się kompetencje poszczegól-
nych organów samorządowych w odpo-
wiednim zakresie. Zmienił się co prawda 
status rzecznika dyscyplinarnego, który 
stał się organem samorządu (art. 42 ust. 
1 ustawy o radcach prawnych w nowym 
brzmieniu), jednak uprawnienie Kra-
jowego Zjazdu Radców Prawnych do 
określania liczby członków organów 
samorządu (w tym okręgowych sądów 
dyscyplinarnych) obowiązywało już 
przed nowelizacją. 

Czy obawy o ważność wyborów 
są zasadne
Publikowane wypowiedzi przedstawi-
cieli samorządu zawodowego adwoka-
tów skupiają się na analizie przepisów 
przejściowych ustawy nowelizującej 
Prawo o adwokaturze, która stała się 
problematyczna w wykonaniu. Pojawia-
ły się również wątpliwości odnoszące się 
do braku nowego regulaminu dotyczą-
cego trybu wyborów do organów adwo-
katury i organów izb adwokackich.

Jednak właściwym punktem odnie-
sienia powinien być charakter analizo-
wanych unormowań. Warto bowiem 
zauważyć, że przepisy art. 40 pkt 2, art. 
56 pkt 1, art. 56 pkt 3a, jak i art. 56 pkt 
6 lit. a Prawa o adwokaturze, należą 
do kategorii norm kompetencyjnych. 
Zatem zmiana zakresu ich oddziały-
wania sama przez się nie wpływa na 
konieczność wydania nowych regulacji 

wewnętrznych, jeżeli dotychczasowe 
są wystarczające do wykonania tych 
kompetencji.

Kompetencja Krajowego Zjazdu Ad-
wokatury do uchwalania regulaminów 
dotyczących trybu wyborów do orga-
nów adwokatury i organów izb adwo-
kackich, wynikająca z art. 56 pkt 6 lit. 
a Prawa o adwokaturze, po nowelizacji 
ustawy nie uległa żadnej zmianie. Do-
konano jedynie poprawki legislacyjnej, 
odnoszącej się do drugiego członu tego 
przepisu, czyli regulaminów działania 
tych organów, przez wyraźne wyłącze-
nie regulaminu działania rzeczników 
dyscyplinarnych, o którym mowa w art. 
58 pkt 12 lit. i ustawy, nie mającej zna-
czenia merytorycznego.

Nie ma podstaw do przyjmowania 
jakoby dotychczasowe przepisy adwo-
katury, niesprzeczne z ustawą i wyko-
nalne, miały nie obowiązywać nadal 
w obecnym kształcie.

Przepisy te są zawarte w Regulaminie 
Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz 
zgromadzeń izb adwokackich, stano-
wiącym załącznik do Uchwały nr 12 
Krajowego Zjazdu Adwokatury z 20 li-
stopada 2010 r., ze zmianami wprowa-
dzonymi uchwałami Nr 11, 12, 13 i 14 
Krajowego Zjazdu Adwokatury z 23 li-
stopada 2013 r.

Wybór rzeczników 
dyscyplinarnych
Regulamin Krajowego Zjazdu Adwo-
katury oraz zgromadzeń izb adwokac-
kich w rozdziale III przewiduje tryb 
wyborów na stanowiska, do organów 
oraz wyborów delegatów. Wprawdzie 
w § 2 pkt 6 Regulaminu definicja or-
ganu nie obejmuje rzecznika dyscy-
plinarnego, jednak z uwagi na nowe 
brzmienie art. 40 pkt 2 ustawy i fakt, że 
wskazany przepis Regulaminu ma je-
dynie charakter porządkujący, nie po-

winno stanowić przeszkody dokonanie 
wyborów zgodnie z procedurą określo-
ną w tym Regulaminie.

Wybór członków sądów 
dyscyplinarnych
Regulamin powyższy określa także, 
zgodnie z obecną kompetencją KZA, 
liczbę członków Wyższego Sądu Dyscy-
plinarnego i ich zastępców (§ 39 ust. 3). 
Nie określa natomiast liczby członków 
sądów dyscyplinarnych. 

Nie ma to jednak wpływu na możli-
wość zastosowania trybu określonego 
w aktualnie obowiązującym regulaminie, 
a zatem nie powinno stanowić przeszko-
dy w dokonaniu przez zgromadzenia izb 
adwokackich wyboru prezesów sądów 
dyscyplinarnych, członków i zastępców 
członków sądów dyscyplinarnych. 

Istotny w tej kwestii jest fakt, że mi-
nimalna liczba członków sądu dyscypli-
narnego, tj. sześciu (prezes, wiceprezes, 
co najmniej po dwóch członków oraz 
zastępców członków) wynika bezpo-
średnio z przepisu art. 51 ust. 1 ustawy 
– Prawo o adwokaturze. Dlatego w pełni 
akceptowalna wydaje się opinia, że ak-
tualnie obowiązujące przepisy ustawy 
i Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwo-
katury stanowią wystarczającą podstawę 
prawną do dokonania wyboru prezesów 
sądów dyscyplinarnych, członków oraz 
zastępców członków sądów dyscyplinar-
nych w zakresie niesprzecznym z usta-
wą. Dokonany na ich podstawie wybór 
organów adwokatury powinien być sku-
teczny pod względem prawnym.

Podsumowanie 
Pomijając marginalne dla istoty pro-
blemu wypowiedzi prasowe, z punktu 
widzenia stosowania ustawy – Prawo 
o adwokaturze, nieuchwalenie nowych 
przepisów Krajowego Zjazdu Adwo-
katury w zakresie wyboru rzeczników 
dyscyplinarnych i sędziów sądów dys-
cyplinarnych nie powinno spowo-
dować skutków prawnych w postaci 
niemożności skutecznego wykonania 
kompetencji zgromadzeń izb adwo-
kackich i dokonania wyboru prezesa 
sądu dyscyplinarnego, rzecznika dys-
cyplinarnego oraz członków i zastęp-
ców członków sądu dyscyplinarnego. 
Wskazane kompetencje zgromadzenia 
izby adwokackiej są bowiem określone 
bezpośrednio w ustawie. 

Dorota Kramarczyk
Autorka jest głównym specjalistą w Departamencie 
Zawodów Prawnych i Dostępu do Pomocy Prawnej 
Ministerstwa Sprawiedliwości oraz radcą prawnym

Rys. Łukasz Jagielski
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Natychmiast  
do poprawczaka?
„Poprawczak” to potoczne określenie domu poprawczego („Słownik 
języka polskiego”, red. W. Doroszewski), a nawiązując do terminologii 
aktów prawnych – zakładu poprawczego.

Umieszczenie w zakładzie popraw-
czym to jeden z izolacyjnych 

środków oddziaływania, jakie sąd ro-
dzinny może zastosować wobec nie-
letniego, w oparciu o przepisy ustawy 
z 26.10.1982 r. o postępowaniu w spra-
wach nieletnich (Dz.U. z 2014 r., poz. 
382 ze zm. – dalej u.p.n.). Przesłanki 
stosowania środka poprawczego okre-

śla art. 10 u.p.n. („sąd rodzinny może 
orzec umieszczenie w zakładzie po-
prawczym nieletniego, który dopuścił 
się czynu karalnego, o którym mowa 
w art. 1 § 2 pkt 2 lit. a, jeżeli przemawia-
ją za tym wysoki stopień demoralizacji 
nieletniego oraz okoliczności i charakter 
czynu, zwłaszcza gdy inne środki wy-
chowawcze okazały się nieskuteczne lub 
nie rokują resocjalizacji nieletniego”). 
Art. 1 § 2 pkt 2 lit. a u.p.n. odnosi się do 
czynu karalnego, którym jest czyn za-

broniony przez ustawę jako 
przestępstwo lub przestęp-
stwo skarbowe. Sąd orzeka 
środek poprawczy posta-
nowieniem, na rozprawie, 
co wynika z treści art. 32r 
i art. 32m u.p.n. Rozpra-
wę w sprawie nieletniego 
wyznacza się, kiedy nie 
zachodzą przesłanki do: 
niewszczęcia bądź umo-
rzenia postępowania (art. 
21 § 2 u.p.n.), przekazania 
sprawy nieletniego szko-
le lub organizacji (art. 32j 
u.p.n.), bądź też orzeczenia 
o zastosowaniu środków 
wychowawczych nieizola-
cyjnych, gdy okoliczności 
i charakter sprawy, a tak-
że celowość zastosowania 
i dobór tychże środków nie 
budzą wątpliwości (art. 32l 
§ 1 u.p.n.). 

Choć wydawałoby się to 
ewidentne i nie wymaga-
jące komentarza, to warto 
zastanowić się, kiedy w rze-
czywistości, ale i w świetle 
obowiązujących regula-
cji prawnych, nieletniego 
można faktycznie umieścić 
w zakładzie poprawczym 
(przy czym te rozważania 
dotyczą wyłącznie przy-
padków orzeczenia środka 
poprawczego bez – przewi-

dzianego w art. 11 u.p.n. – warunkowe-
go zawieszenia jego wykonania).

Według art. 64 u.p.n.: „postępowanie 
wykonawcze należy wszcząć bezzwłocz-
nie, gdy orzeczenie stało się wykonalne”. 
Ten przepis ma niezmienny kształt od 
czasu wejścia w życie ustawy z 1982 r. 

Kiedy orzeczenie sądu dla nielet-
nich o zastosowaniu wobec nieletniego 
środka poprawczego jest wykonalne? 

Do 2.01.2014 r. (wejście w życie usta-
wy z dnia 30.8.2013 r. o zmianie ustawy 
o postępowaniu w sprawach nieletnich 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1165), art. 20 u.p.n. sta-
nowił: „w sprawach nieletnich stosuje 
się odpowiednio przepisy Kodeksu po-
stępowania cywilnego – trybu nieproce-
sowego, a w zakresie zbierania, utrwa-
lania i przeprowadzania dowodów 
przez Policję, powoływania i działania 
obrońcy oraz w postępowaniu popraw-
czym – przepisy Kodeksu postępowania 
karnego, ze zmianami przewidzianymi 
w ustawie”. W rozdziale 5 (Postępowa-
nie poprawcze), przepis art. 55 § 2 u.p.n. 
stanowił:„w sprawie umieszczenia nie-
letniego w zakładzie poprawczym sąd 
orzeka wyrokiem”. 

W tych warunkach przyjmowano, 
że realizacja wyroku o umieszcze-
niu nieletniego w zakładzie popraw-
czym możliwa była dopiero po jego 
uprawomocnieniu.

Ułatwić i przyspieszyć 
postępowanie
Z dniem 2.01.2014 r. przepis art. 20 § 
1 u.p.n. nabrał kształtu: „W sprawach 
nieletnich stosuje się odpowiednio 
przepisy Kodeksu postępowania cy-
wilnego właściwe dla spraw opiekuń-
czych, a w zakresie zbierania, utrwala-
nia i przeprowadzania dowodów przez 
Policję oraz powoływania i działania 
obrońcy stosuje się odpowiednio prze-
pisy Kodeksu postępowania karnego, 
ze zmianami przewidzianymi w usta-
wie”. Nawiązania do procedury karnej Fo
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pozostały tylko w zakresie wskazanym 
w § 1 oraz co do czynności dowodo-
wych z udziałem osób małoletnich 
innych niż nieletni oraz co do rzeczy 
zatrzymanych w toku postępowania, 
a także w odniesieniu do pokrzyw-
dzonego (art. 20 § 2 i § 3 u.p.n., art. 21 
§ 3 zd. 2 u.p.n.). Zlikwidowano postę-
powanie poprawcze, w tym formę wy-
roku orzekającego środek poprawczy. 

Szersze odwołanie do przepisów 
procedury cywilnej nie jest zmianą 
kosmetyczną – zapis o odpowiednim 
stosowaniu przepisów właściwych dla 
spraw opiekuńczych ma ważne kon-
sekwencje. W nowelizacji z 2013 r. 
chodziło o ułatwienie i przyspiesze-
nie postępowania dotyczącego 
nieletnich, chciano zerwać 
ze stosowaniem procedu-
ry karnej, jako zupełnie 
nieodpowiedniej w po-
stępowaniu z nielet-
nimi sprawcami czy-
nów karalnych bądź 
wykazującymi inne 
przejawy demoraliza-
cji, skoro „głównym 
przedmiotem tego 
postępowania nie jest 
rozstrzygnięcie kwestii 
odpowiedzialności 
karnej sprawcy" (V. 
Konarska-Wrzo-
sek, Prawny sys-
tem postępowa-
nia z nieletnimi 
w Polsce, Warsza-
wa 2013, s. 297). Au-
torka przekonywała, że: 
„oparcie postępowania 
z nieletnimi na przepisach 
kodeksu postępowania cywilnego 
właściwych dla spraw opiekuńczych 
(…), gdzie (…) orzeczenia sądu są na-
tychmiast skuteczne i wykonalne, jest 
zdecydowanie lepszym rozwiązaniem 
niż to dotychczasowe" („Prawny sys-
tem…”, s. 300). 

Choć stawiano na szybkość dzia-
łania, pozostają rozbieżności, któ-
rych nie rozwikłano w sposób pozy-
tywny, co może rodzić komplikacje 
praktyczne. Rozporządzenie Mini-
stra Sprawiedliwości z 17.10.2001 r. 
w sprawie zakładów poprawczych 
i schronisk dla nieletnich (Dz. U. 
z 2014r, poz. 1054 ze zm.), w § 35 
ust. 1 in principio stanowi: „ Nie-
zwłocznie po uprawomocnieniu się 
orzeczenia o umieszczeniu w zakła-
dzie sędzia przesyła do Ministerstwa 

Sprawiedliwości wniosek o skiero-
wanie nieletniego do zakładu, do 
którego dołącza: 1) odpis prawo-
mocnego orzeczenia o umieszczeniu 
w zakładzie”. Prawomocne orzecze-
nie o umieszczeniu w zakładzie jest 
podstawą obowiązku dyrektora za-
kładu poprawczego, aby nieletniego 
przyjąć do zakładu (§ 41 ust. 1 pkt 1). 
Te przepisy nie zmieniły się od cza-
su ich ustalenia w wersji pierwotnej. 

Identyczne co do istoty regulacje do 
dnia 29.10.2001 r. zawierał § 13 Roz-
porządzenia Ministra Sprawiedli-
wości z dnia 19.05.1997 r. w sprawie 
rodzajów i organizacji zakładów po-
prawczych oraz zasad pobytu w nich 
nieletnich (Dz. U. z 1997 r., Nr 58, 
poz. 361), a do dnia 12.07.1997 r. § 
7 Rozporządzenia Ministra Sprawie-
dliwości z dnia 07.05.1983 r. w spra-
wie organizacji i zasad pobytu nielet-
nich w zakładach poprawczych.

Rzeczone przepisy odnośnie fak-
tycznego umiejscowienia nieletniego 
w zakładzie poprawczym wymagają 
prawomocności orzeczenia o zasto-
sowaniu bezwzględnego środka po-
prawczego, dla jego wdrożenia.

Postanowienie prawomocne 
czy wykonalne?
Ważną ewolucję przeszły unormowa-
nia zawarte w regulaminie sądowym. 
W Rozporządzeniu Ministra Sprawie-
dliwości z dnia 19.11.1987 r. – Regu-
lamin wewnętrznego urzędowania 
sądów powszechnych (Dz.U. z 1987 r., 
Nr 38, poz. 218 ze zm.) – § 316 stanowił 
od dnia 19.03.1988r., że: „Niezwłocz-
nie po uprawomocnieniu się wyroku 
orzekającego umieszczenie nieletniego 
w zakładzie poprawczym, sędzia przed-
stawia Ministerstwu Sprawiedliwości 
wniosek o skierowanie nieletniego do 
odpowiedniego zakładu wraz z doku-

mentami dotyczącymi tego nielet-
niego i w miarę potrzeby z notat-

ką charakteryzującą przebieg 
postępowania wykonawcze-
go”. Podobnie stanowił od 
dnia 02.04.2007 r. przepis § 
268 ust. 1 Rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 23.2.2007 r. Regula-
min urzędowania sądów 
powszechnych (Dz.U. 
z 2014r., poz. 259 j.t.). 

Aktualny Regulamin 
w § 263 ust. 1 Rozpo-
rządzenia Ministra Spra-
wiedliwości z  23.12.2015 
r. (Dz.U. z 2015, poz. 
2316 ze zm.) stanowi 
od dnia 01.01.2016 r., że 
„Niezwłocznie po wydaniu 
wykonalnego orzeczenia 
o umieszczeniu nieletniego 
w zakładzie poprawczym, 
sąd przesyła do Minister-
stwa Sprawiedliwości wnio-
sek o skierowanie nieletniego 

do odpowiedniego zakładu”. 
Tak też stanowił, od 08.07.2015 r., 

§ 241 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z 25.06.2015 r. Regu-
lamin urzędowania sądów powszech-
nych (Dz.U. 2015r, poz. 925).

Nacisk w przepisach regulamino-
wych położono już na moment wyda-
nia wykonalnego orzeczenia o umiesz-
czeniu w zakładzie poprawczym, a nie 
na jego uprawomocnienie się. To dia-
metralna różnica, ale i w postępowa-
niu opiekuńczym orzeczenie nie za-
wsze musi być prawomocne, aby było 
wykonalne. 

Argumentu za tezą o wykonalności 
nieprawomocnego orzeczenia o zasto-
sowaniu środka poprawczego, może 
dostarczać wątek związany z przedłu-
żeniem pobytu nieletniego w schro-
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nisku, wiążący się z analizą – w treści 
art. 27 u.p.n. – przepisów:„§ 4. Jeżeli, 
ze względu na szczególne okoliczności 
sprawy, zachodzi konieczność przedłu-
żenia pobytu nieletniego w schronisku 
dla nieletnich, można ten pobyt prze-
dłużyć na okres nieprzekraczający dal-
szych 3 miesięcy. § 5. O przedłużeniu 
pobytu nieletniego w schronisku dla 
nieletnich sąd rodzinny orzeka na posie-
dzeniu. O terminie posiedzenia zawia-
damia się strony i obrońcę nieletniego. 
§ 6. Łączny pobyt nieletniego w schro-
nisku dla nieletnich, do chwili wydania 
przez sąd pierwszej instancji postano-
wienia, o którym mowa w art. 32r, nie 
może być dłuższy niż rok. Do okresu 
tego nie wlicza się nieusprawiedliwionej 
nieobecności nieletniego w schronisku 
dla nieletnich trwającej dłużej niż 3 dni 
oraz okresu obserwacji psychiatrycznej. 
§ 7. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, na wniosek sądu prowadzą-
cego sprawę, sąd okręgowy, w którego 
okręgu toczy się postępowanie, może 
przedłużyć okres pobytu nieletniego 
w schronisku dla nieletnich, o którym 
mowa w § 6, na czas oznaczony”. 

Redakcja art. 27 u.p.n. wskazuje, że 
po wydaniu postanowienia, o którym 
mowa w art. 32r (czyli o zastosowaniu 
środka poprawczego przez sąd I instan-
cji) nie trzeba już przedłużać pobytu 
(skoro przepisy § 6 i § 7 koncentrują się 
wokół tego, by nie przekroczyć roku, 
a ewentualnie okresu dodatkowego, raz 
wydłużonego przez sąd okręgowy na 
czas oznaczony, właśnie przed wyda-

niem postanowienia merytorycznego 
przez sąd I instancji). Dlaczego? Może 
z tego powodu, że zaraz po wydaniu 
postanowienia o zastosowaniu wobec 
nieletniego środka poprawczego bez 
warunkowego zawieszenia, należałoby 
od razu skierować to postanowienie 
do wykonania, z urzędu stwierdzając 
jego wykonalność, na podstawie art. 
5781 k.p.c. w zw. z art. 578 § 1 k.p.c. 
w zw. z art. 20 u.p.n. Według art. 578 § 
1 k.p.c.: „Postanowienia sądu opiekuń-
czego są skuteczne i wykonalne z chwi-
lą ich ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie 
było, z chwilą ich wydania”. Wedle art. 
5781 k.p.c. podstawą wszczęcia postę-
powania wykonawczego jest orzeczenie 
sądu (…), którego wykonalność sąd 
stwierdza z urzędu. 

Postanowienie o zastosowaniu środ-
ka poprawczego nie jest orzeczeniem, 
wymagającym uprawomocnienia dla 
swej skuteczności i wykonalności (tak, 
jak chociażby wg art. 579 k.p.c.: posta-
nowienia w sprawach o powierzenie 
wykonywania, ograniczenie, zawiesze-
nie, pozbawienie i przywrócenie władzy 
rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie 
albo zakazanie kontaktów z dzieckiem). 
Nie ma żadnego przepisu ustawowego, 
który stanowiłby inaczej. 

Akt wykonawczy niezgodny 
z ustawą
Dostrzegalna dysharmonia przepi-
sów rozporządzenia o zakładach po-
prawczych i regulaminu sądowego, 
odnośnie momentu początkowego 

działania przy kierowaniu nieletnie-
go do zakładu poprawczego, powinna 
być usunięta. Rozporządzenie z 2001r. 
wydano na podstawie delegacji usta-
wowej z art. 95 § 3 u.p.n. („ Minister 
Sprawiedliwości określi, w drodze roz-
porządzenia, rodzaje (…) zakładów 
poprawczych, w zależności od sto-
sowanych wobec nieletnich środków 
i form oddziaływania wychowawczego, 
resocjalizacyjnego i terapeutycznego, 
sposób wykonywania nadzoru (…), 
organizację tych (…) zakładów oraz 
szczegółowe zasady kierowania, przyj-
mowania, przenoszenia, zwalniania 
i pobytu w nich nieletnich, uwzględnia-
jąc konieczność zapewnienia sprawno-
ści postępowania, bezpieczeństwa (…) 
zakładów, właściwych warunków po-
bytu i przestrzegania praw nieletnich, 
a także sposób wykonywania nadzoru 
pedagogicznego w (…) zakładach po-
prawczych”). Na chwilę obecną ten akt 
wykonawczy nie odpowiada regulacji 
ustawy, jest z nią (wymagając pra-
womocności orzeczenia) niezgodny, 
a w konsekwencji w takim kształcie 
nie powinien obowiązywać. 

Umieszczenie w zakładzie po-
prawczym to nie kara, a środek od-
działywania wychowawczo – reso-
cjalizacyjnego, zatem powinno być 
uskuteczniane bezzwłocznie, skoro 
nie powinno być zwłoki w działaniu 
dla dobra nieletniego. 

Paweł Kartasiński
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