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NIE TYLKO O PRAWIE
Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie



SZANOWNE KOLEŻANKI  
I SZANOWNI KOLEDZY! 
DRODZY CZYTELNICY!

Z dumą oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie 
naszego czasopisma „Nie tylko o prawie. Kwartalnik 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w  Rzeszowie”. 

Jesteśmy pewni, że różnorodność zaprezentowanych ar-
tykułów z  pewnością przypadnie Państwu do gustu. 
W szczególności polecamy kolejną część wywiadu z dok-
torem Józefem Zychem, pierwszym Prezesem Krajowej 
Rady Radców Prawnych, który opowiedział o  powstaniu 
samorządu radcowskiego, a nadto zachęcamy do lektury 

bardzo ciekawych artykułów z  działu prawo i  praktyka. 
Niezmiennie zapraszamy Państwa do przesyłania własnych 
artykułów i publikowania na łamach naszego Kwartalnika! 
Czekamy na wszelkie materiały dotyczące zarówno zagad-
nień zawodowych, samorządowych, jak i tych związanych 
z Państwa pasjami.

Zapraszamy do lektury. ◾
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SZANOWNE KOLEŻANKI,  
SZANOWNI KOLEDZY!

Zakończyliśmy kolejny rok szkoleniowy w ramach apli-
kacji radcowskiej, podczas którego naukę na aplikacji 
kontynuowało 149 aplikantów na trzech rocznikach. 

Dzięki sprawnej organizacji szkolenia pod czujnym okiem 
Kierownika Szkolenia Jacka Rudnickiego, odbywanie apli-
kacji to nie tylko nauka w naszej przepięknej siedzibie, ale 
także atrakcyjne szkolenia wyjazdowe, które w  tym roku 
odbyły się w miesiącu marcu w Pstrągowej oraz tradycyjnie 
w czerwcu w Jaworze. To dobrze, że aplikanci lubią ze sobą 
przebywać, identyfikują się z samorządem, cementują więzi 
koleżeńskie, tak przydatne w późniejszej pracy zawodowej. 

Całymi rodzinami uczestniczyliśmy w  IX Pikniku Rad-
cowskim, który w  tym roku zgromadził rekordową ilość, 
blisko 360 uczestników. Atrakcji było co niemiara, uśmiech 
nie schodził z twarzy naszych pociech, i co bardzo cieszy, 
zebraliśmy sporą sumę w  ramach akcji charytatywnej, 
przekazując ją, jako dar serca radców i  aplikantów OIRP 
w Rzeszowie dla potrzebującego pomocy synka jednego 
z naszych radców prawnych. 

Za nami Zgromadzenie OIRP w Rzeszowie, które wysłu-
chało sprawozdań poszczególnych agend izby i dokonało 
ich zatwierdzenia, uchwalając również budżet i plan pracy 
na 2019 rok. 

W dniu 24 czerwca 2019 r. sprzedaliśmy drugi z  loka-
li naszej dawnej siedziby przy ul. Baldachówka 10. Jest 
to symboliczny moment, kiedy nieodwracalnie żegnamy 
przeszłość, a  jednocześnie cieszymy się, że łatwiej nam 

będzie realizować założone cele samorządowe w przyszło-
ści. Sądzę, że obecna siedziba Izby sprzyja naszym planom 
samorządowym.

Przed nami okres wakacyjny, a na jego początku święto 
wszystkich radców prawnych z okazji Dnia Radcy Prawne-
go, który oczywiście przypada na dzień 6 lipca. Z tej oka-
zji życzę Wszystkim Państwu dobrego odpoczynku, a po 
nim wielu ciekawych spraw i satysfakcji z wykonywanego 
zawodu. ◾

r. pr. Bartosz Opaliński 

Fot. Archiwum OIRP w Rzeszowie

Fot. Archiw
um

 OIRP w
 Rzeszow

ie
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SPOTKANIE ZE STUDENTAMI KOŁA NAUKOWEGO OBLIGATIO

W dniu 10 kwietnia 2019 r. w siedzibie Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Rzeszowie odbyło się 
spotkanie ze studentami zrzeszonymi w Kole Na-

ukowym Prawa Zobowiązań i Prawa Spadkowego „OBLI-
GATIO”, które działa na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. Było to kolejne już spotkanie 
mające na celu zapoznanie studentów z zawodem radcy 
prawnego oraz zaznajomienia z praktycznymi aspektami 
aplikacji organizowanej przez OIRP w Rzeszowie, w szcze-
gólności udogodnieniami wynikającymi z  korzystania 
z Elektronicznego Dzienniczka Aplikanta, czy też zdawania 
kolokwiów pisemnych na komputerach za pomocą progra-
mu „Kolokwium”. Podczas spotkania OIRP w  Rzeszowie 
reprezentowali Kierownik Szkolenia r.  pr.  Jacek Rudnicki, 
Opiekun Aplikantów r. pr. Aleksander Cisek oraz aplikantka 
III roku – Katarzyna Martko-Mazur. ◾

I KONFERENCJA ROCZNA EUROREGIONU KARPACKIEGO

W  dniu 29 marca 2019  r. odbyła się I  Konferencja 
Roczna Euroregionu Karpackiego zorganizo-
wana w  Centrum Innowacji i  Transferu Wiedzy 

Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
W ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Stowa-
rzyszeniem Euroregion Karpacki a Okręgową Izbą Radców 
Prawnych w  Rzeszowie wystąpił r.  pr.  Bartosz Opaliński 
Dziekan Rady OIRP w Rzeszowie, który w panelu inicjatyw 
wiodących pn. „Karpacki Sąd Arbitrażowy – ochrona praw-
na współpracy karpackiej” zaprezentował samorząd rad-
cowski oraz wyraził gotowość udziału radców prawnych 
w zakresie wsparcia prawnego i eksperckiego Euroregionu 

w ramach wspólnej misji tworzenia przestrzeni społeczno-
-gospodarczej Karpat. Zaproszeni prelegenci – przedstawi-
ciele samorządów województwa podkarpackiego i mało-
polskiego zainteresowani współpracą ze Stowarzyszeniem, 
przedstawiali strategiczne inicjatywy koncentrujące się 
wokół współpracy terytorialnej. Konferencja stanowiła 
okazję do zapoznania wszystkich partnerów z  działalno-
ścią Stowarzyszenia Euroregion Karpacki, jak również do 
prezentacji perspektyw rozwoju biznesu regionalnego, 
a w szczególności turystyki karpackiej z aktywnym udzia-
łem profesjonalnego i nowoczesnego samorządu radców 
prawnych. ◾

Fot. K. Szurek

Fot. K. Szurek Fot. K. Szurek
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OKRĘGOWY ETAP IV OGÓLNOPOLSKIEJ  
AKADEMII – KONKURS WIEDZY O PRAWIE

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w siedzibie naszej Izby już 
po raz kolejny odbył się etap okręgowy Ogólnopol-
skiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie, organi-

zowanej przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Rad-
ców Prawnych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu”. 
Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie skiero-
wana jest do uczniów szkół podstawowych i w tym roku po 
raz pierwszy do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jej ce-
lem jest wszechstronne działanie na rzecz pogłębiania wie-
dzy o  prawie, kształtowanie postawy szacunku do prawa 
wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie związków pra-
wa polskiego z prawem Unii Europejskiej. W tym roku część 
pisemna koncentrowała się na problematyce związanej z pra-
wami konsumenta. Po ocenieniu prac pisemnych uczniowie 
przystąpili do części ustnej, która polegała na przygotowaniu 
krótkiego wystąpienia na jeden z wylosowanych tematów.

W etapie okręgowym przeprowadzanym przez Okrę-
gową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie wzięło udział 

w sumie 16 uczniów z 4 szkół z całego Podkarpacia. Nad 
prawidłowym przebiegiem etapu okręgowego czuwał 
Komitet Okręgowy w składzie: r. pr. Elżbieta Żelazko-No-
wosielska  – Wicedziekan Rady OIRP Rzeszów, Koordyna-
tor ds. Edukacji Prawnej w OIRP Rzeszów, r. pr. Magdalena 
Tobiasz – przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświa-
ty – pani Małgorzaty Rauch, oraz r. pr. Agnieszka Chrostow-
ska-Bawoł. Do etapu centralnego – Finału III Ogólnopol-
skiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie, który odbył 
się w  Warszawie w  dniu 22 maja 2019  r. zakwalifikowało 
się dwoje uczniów. Najwyższą ilość punktów, a  tym sa-
mym awans do etapu centralnego – Finału IV Ogólnopol-
skiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie zdobyli: Kacper 
Jakubów z Gimnazjum im. św. J.S. Pelczara w Gorliczynie 
oraz Maksymilian Lechowicz z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Władysława Jagiełły w Przeworsku. Etap okręgowy za-
kończył się wręczeniem dyplomów oraz nagród wszystkim 
uczestnikom Akademii. ◾

WYNIKI Z EGZAMINU RADCOWSKIEGO

W dniu 17 maja 2019 r. w Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w  Rzeszowie zostały ogłoszone wyni-
ki z egzaminu radcowskiego, przeprowadzonego 

w dniach 26–29 marca 2019 r. Wynik egzaminu był impo-
nujący, gdyż na 74 osoby, które przystąpiły do egzaminu, 
pozytywny wynik egzaminu uzyskało 68 osób tj. 91,89% 
wszystkich zdających! W  skali całego kraju egzamin rad-
cowski zdawało 2230 osób. Pozytywny wynik z egzaminu 
uzyskało 1917 osób, co stanowi 86% osób zdających. Egza-
minowani, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po 

Fot. A. Chrostowska-Bawoł Fot. A. Chrostowska-Bawoł
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ukończeniu aplikacji, uzyskali najlepszy wynik – w tej gru-
pie egzamin zdało 94% przystępujących. Wśród aplikan-
tów, którzy ukończyli aplikację w latach poprzednich, pozy-
tywny wynik uzyskało 74,5%, zaś wśród uprawnionych do 
przystąpienia do egzaminu z innych tytułów niż ukończe-
nie aplikacji radcowskiej egzamin zdało 67,5%. Jak podaje 

Ministerstwo Sprawiedliwości, najwięcej ocen niedostatecz-
nych na egzaminie radcowskim komisje egzaminacyjne wy-
stawiły z prac z zakresu prawa karnego (170), gospodarcze-
go (110) i  cywilnego (80). Najmniej problemów sprawiło 
zdającym rozwiązanie zadań z  zakresu prawa administra-
cyjnego oraz zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. ◾

IX PIKNIK RADCÓW PRAWNYCH I APLIKANTÓW RADCOWSKICH

W dniu 25 maja 2019 r. w Centrum Turystyki i Rekre-
acji WSIiZ w  Kielnarowej  odbył się IX Piknik rad-
ców prawnych i  aplikantów radcowskich, w  któ-

rym uczestniczyła rekordowa ilość osób (360 uczestników). 
Podczas pikniku radcowie prawni i aplikanci radcowscy wraz 
ze swoimi rodzinami mogli skorzystać z bogatego bufetu, 
licznych animacji i zabaw dla dzieci oraz imprezy tanecznej 
zorganizowanej na zakończenie wydarzenia. W ramach ak-
cji charytatywnej zorganizowanej w czasie pikniku zebrano 
sporą sumę pieniędzy, która została przekazana, jako dar 
serca radców i aplikantów OIRP w Rzeszowie dla potrzebu-
jącego pomocy syna jednego z naszych kolegów. ◾ Fot. R. Wiciejowski

Fot. R. Wiciejowski

Fot. R. Wiciejowski

Fot. R. Wiciejowski

Fot. R. Wiciejowski
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II KONGRES PRAWNIKÓW POLSKICH W POZNANIU

W  dniu 1  czerwca 2019  r. w  Poznaniu odbył się 
II  Kongres Prawników Polskich. Organizatorami 
kongresu były Krajowa Rada Radców Prawnych, 

Naczelna Rada Adwokacka oraz Stowarzyszenie Sędziów 
Polskich Iustitia. Podczas kongresu, OIRP w Rzeszowie re-
prezentowali: Dziekan Rady Bartosz Opaliński, Wicedzie-
kan Piotr Kamiński oraz Wicedziekan Adam Dachowski, 

którzy również są członkami Krajowej Rady Radców Praw-
nych. Podczas kongresu, w którym udział wzięło blisko ty-
siąc przedstawicieli zawodów prawniczych, dyskutowano 
o problemach dotyczących polskiego wymiaru sprawiedli-
wości, prawie obywateli do sądów, zmianach w sądownic-
twie administracyjnym oraz przeciwdziałaniu mowie nie-
nawiści. ◾

ZGROMADZENIE  
OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W RZESZOWIE

W dniu 15 czerwca 2019 r. odbyło się Zgromadze-
nie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszo-
wie. Podczas Zgromadzenia delegaci rozpatrzyli 

i zatwierdzili: sprawozdanie Rady z działalności za 2018 rok 
i plan pracy Rady na rok 2019, sprawozdanie Rady z wy-
konania budżetu OIRP za 2018 rok, projekt budżetu OIRP 

na rok 2019, sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
z przeprowadzonej kontroli działalności finansowej Rady 
za rok 2018, sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinar-
nego za rok 2018, sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarne-
go za rok 2018 oraz sprawozdanie Komisji Uchwał i Wnio-
sków. ◾

Fot. B. Opaliński Fot. B. Opaliński

Fot. P. Dubis Fot. P. Dubis
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RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ 
ORGANIZOWANEJ PRZEZ OIRP W RZESZOWIE 

PRZY WSPÓŁPRACY Z POLSKĄ IZBĄ UBEZPIECZEŃ

W sobotę, 13 kwietnia 2019 r., odbyła się w naszej Izbie konferencja na temat 
znaczenia i popularności ubezpieczeń w polskim społeczeństwie. Konferencja 
była równocześnie szkoleniem, w którym uczestniczyli radcy prawni z całego 
okręgu, zainteresowani zawodowo problematyką ubezpieczeń oraz postępo-
wań o odszkodowania i zadośćuczynienia. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, 
że radcy prawni muszą się ciągle szkolić i robią to skwapliwie, bo cóż innego 
można zrobić, gdy prawo ciągle i szybko się zmienia!

Głównym gościem był dr Józef Zych, którego nazwi-
sko jest wszystkim radcom prawnym dobrze znane, 
bez względu na pokolenie. Właściwie chyba mało 

kto w Polsce nie słyszał o Józefie Zychu, ponieważ będąc 
Marszałkiem Sejmu dał się poznać jako sprawny organi-
zator prac tej Izby. Jako poseł przemawiający z mównicy 
zasłynął zdaniem – swego rodzaju lapsusem językowym, 
zaczynającym się od słów: „Nie po raz pierwszy staje mi… 
stawać przychodzi mi…”. Za tę przypadkową wypowiedź 
został wyróżniony przez Radiową „Trójkę” nagrodą Srebrne 
Usta za 2005 r. i z poczuciem humoru ją przyjął. Niezależnie 
od wieloletniej pracy parlamentarnej, Józef Zych jest radcą 

prawnym – wybitnym znawcą problematyki ubezpieczeń 
i fantastycznym mówcą. 

Ale po kolei. Zanim Józef Zych zapoznał uczestników 
z częścią swej ogromnej wiedzy w zakresie prawa ubezpie-
czeń, z  ciekawym wykładem wystąpił Andrzej Maciążek, 
wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. Podał wiele infor-
macji, do których z różnych względów dostęp jest ograni-
czony. Dlaczego? Ano, dlatego, że ani w telewizji, ani w in-
nych mediach nie ma w nadmiarze istotnych dla Polaków 
informacji, poza… awanturami polityków i przepisami do 
gotowania. A okazuje się, że ubezpieczenia to aż (?), tyl-
ko (?), dwa procent PKB!

r. pr. dr Jolanta Czartoryska

Fot. D. Wojdyła Fot. D. Wojdyła
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Polskie społeczeństwo jeszcze ciągle posiada taki ro-
dzaj świadomości, że traktuje ubezpieczenia jako zło ko-
nieczne. A szkoda! W Europie i USA już bardzo dawno zro-
zumiano jak ważne są ubezpieczenia w  różnych sferach 
życia społecznego. Na przykład, dla porównania, taka in-
formacja: w Polsce polisy zakładane po to, aby w koniecz-
nych w życiu chwilach mieć bezpośredni i szybki dostęp 
do nieodpłatnych usług swego prawnika, posiada zaled-
wie 1% społeczeństwa, podczas gdy w  Niemczech 44%, 

a we Francji 15%. Dla zapewnienia sprawności procesów 
i innych postępowań prawnych w tamtych krajach obowią-
zuje tzw. przymus adwokacki. Radcy prawni wiedzą co to 
oznacza i jakie może mieć to znaczenie dla strony oraz jej 
pełnomocnika. Korzystanie z usług fachowców powodu-
je, że sprawy toczą się sprawniej i  szybciej. Ustalane jest 
tak szybko, jak to możliwe sedno sprawy i przedkładane 
są bezzwłocznie dowody. U nas, zaś, wszyscy znają się na 
prawie, medycynie, ale już na podłączaniu wody i kanali-
zacji nie, więc bierze się w tej ostatniej sytuacji do pomocy 
osoby wyszkolone, czyli np. po krótkim kursie! 

Marszałek Józef Zych wyłożył z ogromnym, swobodnie 
wyrażonym znawstwem oraz swadą zagadnienia związane 
z dochodzeniem kwot z tytułu zadośćuczynienia za cierpie-
nia i krzywdy. To ważny, coraz ważniejszy temat, bo liczba 
procesów w takich sprawach rośnie z roku na rok i są one 
bardzo, coraz bardziej skomplikowane. Dodam jeszcze, że 
Józef Zych, rocznik 1938, jest w świetnej formie intelektual-
nej i fizycznej! Szczerze mu można zazdrościć! Ale nie ma co 
tego robić, tylko należy czytać, myśleć, interesować się czym 
się tylko da i ćwiczyć nie tylko ducha, ale i ciało! Nasz star-
szy Kolega, jego kondycja fizyczna i intelektualna pokazu-
je, że nigdy nie wolno poddawać się starzeniu! To w końcu 
i tak przyjdzie samo! Należy także koniecznie ubezpieczać 
się, najlepiej w każdym przewidywalnym życiowo zakresie. 
Wielu z Koleżanek i Kolegów naszej Izby pamięta jeszcze ta-
kie hasło, niemal wszędzie widoczne w PRL: PZU – Przezorny 
Zawsze Ubezpieczony! Z tym hasłem weszliśmy w zmiany 
ustrojowe w 1989 r. i należy tak trzymać! ◾

Fot. D. Wojdyła

Fot. D. Wojdyła

Fot. D. Wojdyła
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CZŁOWIEK, KTÓRY WSPÓŁTWORZYŁ 
WSPÓŁCZESNĄ HISTORIĘ POLSKI

CZĘŚĆ II WYWIADU
ROZMOWA Z DR. JÓZEFEM ZYCHEM,  

PREZESEM KRRP I I II KADENCJI

W swej książce „Trudna lekcja demokracji” jeden cały 
rozdział poświęcił Pan samorządowi radców prawnych 
i szerzej – radcom prawnym. Nosi on tytuł: „Radcowie 
prawni ostoją praworządności”. Czy ten tytuł odpo-
wiada rzeczywistemu stanowi rzeczy?
Oczywiście, że tak. Z takim przesłaniem rozpoczynaliśmy 
działania na rzecz powołania samorządu radcowskiego 
i ustawy o radcach prawnych. Jest ono nadal aktualne. Wy-
starczy dokładnie zapoznać się z ustawą o radcach praw-
nych i obecnym zakresem uprawnień radców prawnych, 
a zwłaszcza rolą, jaką w szeroko pojętym wymiarze spra-
wiedliwości wykonują radcowie prawni. Przez długi czas 
określenie to odnosiło się do roli radcy prawnego wyłącz-
nie w procesach gospodarczych.

Proszę opowiedzieć, jak to było na początku. Kiedy 
i  w  jakich okolicznościach radcy prawni zdecydowali 
się dążyć do samodzielności i posiadania własnego sa-
morządu?
Początki sięgają wczesnych lat 70. Wówczas wśród praw-
ników wykonujących ten zawód, a  zwłaszcza członków 
Zrzeszenia Prawników Polskich (ZPP), ujawniły się dążenia 
do integracji środowiska. Bazą były istniejące koła radców 
prawnych. Dyskutowano w nich nad przyszłością zawodu 
radcowskiego i potrzebą podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych. Podejmowano również próby pozyskiwania innych 
środowisk prawniczych do idei samorządności.

Pierwszym forum, na którym publicznie wystąpio-
no z koncepcją samodzielności zawodu radcy prawnego 

Dr Józef Zych; fot. Sławomir Kamiski / Agencja Gazeta, za: https://wiadomosci.dziennik.pl

https://wiadomosci.dziennik.pl
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i samorządu radcowskiego było Zrzeszenie Prawników Pol-
skich (ZPP). Jednak ta radykalna, jak na tamte czasy inicja-
tywa, natrafiła na zdecydowany opór nie tylko ze strony 
kierownictwa Zrzeszenia, ale także Państwowego Arbitra-
żu Gospodarczego (PAG), którego prezes Edward Zachaj-
kiewicz był jej zdecydowanym przeciwnikiem. To ważne, 
bo on miał poparcie ze strony swoich współtowarzyszy, był 
bowiem członkiem KC PZPR.

Jednak mimo oporów sprawy szły do przodu.
To prawda. Trudnym do przecenienia elementem w pro-
cesie integracji zawodowej radców były konferencje orga-
nizowane w Kołobrzegu, a także sporadycznie w Łagowie 
i Łańcucie. Jak to bywa, ich początki były bardzo trudne. 
Gdy w 1975 r. koło radców prawnych przy ZPP w Zielonej 
Górze, wspólnie z  miejscowym oddziałem Towarzystwa 
Naukowego Organizacji i  Kierownictwa, wystąpiło z  po-
mysłem zorganizowania konferencji szkoleniowej, inicja-
tywa ta wywołała zaniepokojenie w ZG ZPP. Zarząd koła 
wezwano do złożenia wyjaśnień. Pomimo wspomnianych 
kłopotów, pierwsza konferencja radców odbyła się w Ła-
gowie w maju 1976 r. 

Ale to Kołobrzeg stał się niejako kolebką ruchu samo-
rządowego radców…
Można tak powiedzieć. Konferencje w  Kołobrzegu zain-
augurowano 1 marca 1977 r. Odtąd przez kilkanaście lat, 
miasto to było miejscem systematycznych spotkań radców 
z całego kraju. Uczestniczyło w nich łącznie ponad 13 tys. 
osób, więc wpływ kołobrzeskich konferencji na środowi-
sko był znaczący. W krótkim czasie te konferencje uzyska-
ły znaczną rangę. Zaczęli brać w nich udział ministrowie 
sprawiedliwości, sędziowie Sądu Najwyższego, przedsta-
wiciele PAG, prezesi ZPP oraz wielu posłów, polityków 
i naukowców. Taki skład uczestników umożliwiał nie tylko 
podnoszenie poziomu wiedzy prawniczej i wymianę do-
świadczeń zawodowych, ale także pozyskiwanie zwolenni-
ków samorządności radców. Na przykład, zdecydowanym 
jej orędownikiem był w latach 1981–87 naczelnik Wydzia-
łu Radców Prawnych i Adwokatury w Ministerstwie Spra-
wiedliwości, Jerzy Kiełbowicz, zaś długoletni poseł, prof. 
Tadeusz Biliński, tworzył w  Sejmie atmosferę sprzyjającą 
realizacji tej idei.

Konferencje były także odpowiedzią na wzrastające 
zainteresowanie radców podnoszeniem kwalifikacji zawo-
dowych. Zadania na tym polu znakomicie wypełniali sta-
li wykładowcy, nieżyjący już prof. dr hab. Andrzej Wąsie-
wicz z UAM w Poznaniu i prof. Lech Zimowski z Politechniki 
Poznańskiej. Powszechnym szacunkiem cieszył się prof. 
dr  hab. Wojciech Szwajdler, wykładający na uniwersyte-
tach w Gdańsku i Toruniu (zmarł w 2018 r.), oraz dr Antoni 
Dwożycki. Do grona wykładowców należeli również pro-
fesorowie: Andrzej Bulsiewicz, Eugeniusz Ochendowski, 
Bronisław Ziemianin, Adam Zieliński, Zbigniew Radwański, 
Mieczysław Tyczka, Z. Salwa, Krzysztof Rączka; doktorzy: 

A.  Ostrowski, A.  Zaleski, G.  Bieniek, O.  Filipowski, A.  Ka-
pustka, J. Brol, J. Piechowiak, a także: W. Rukał, E. Strycki, 
J. Kiełbowicz, Cz. Gendera, W. Cejzer, K. Śmigielski, P.  Ja-
sieński, W.  Preiss, S.  Lansz-Bendkowski, K.  Wyżewska-La-
sota, G. Ciecierski, J. Trzciński, M. Drzewiecki, G. Gapiński. 
Treści konferencji wzbogacał udział prawników z  innych 
państw. Wiele nowych doświadczeń wniósł Piotr Farren – 
szef największej w Londynie kancelarii adwokackiej, sku-
piającej ponad 1500 prawników, a także dr Stanisław Bo-
cianowski z Paryża. 

Rzeczywiście, cała plejada nazwisk, a przecież nie był to 
czas sprzyjający samej idei samorządności radców. Wi-
docznie klimat Kołobrzegu służył refleksjom i dyskusji…
Jak ważne to były spotkania, świadczy skład pierwszej Kra-
jowej Rady Radców Prawnych, w którym licznie reprezen-
towani byli aktywni ich uczestnicy, m.in.: Andrzej Hanusz, 
Andrzej Kalwas, Janusz Mikołajewski, Jacek Marczak, Małgo-
rzata Bachalska, Witold Preiss, Waldemar Kosiński, Mieczy-
sław Huchla, Władysław Dmochowski, Zbigniew Szychowski 
i wielu innych. W czasie tych spotkań wypracowano szereg 
rozwiązań przyszłej ustawy o radcach prawnych.

O  trafności kołobrzeskiej inicjatywy i  jej wpływie na 
integrację środowiska świadczyła wspomniana już liczba 
uczestników konferencji, z  których zdecydowana więk-
szość brała w  nich systematyczny udział. Koleżanka Bar-
bara Załęska uczestniczyła we wszystkich ponad 150 spo-
tkaniach! Można bez przesady powiedzieć, że wszyscy 
uczestnicy tworzyli żywą do dziś wśród wielu radców ko-
łobrzeską tradycję.

Konferencje miały zasięg ogólnopolski, a  najaktyw-
niejszymi ich uczestnikami byli radcowie z Zielonej Góry, 
Szczecina, Torunia, Bydgoszczy, Koszalina, a także Pozna-
nia – głównie za sprawą doskonałego znawcy prawa bu-
dowlanego i  jednocześnie wielkiego zwolennika samo-
rządności Edmunda Alexiewicza.

Ale przecież nie samymi wykładami żyli i żyją radcy. Na 
pewno znaczenie miał sam fakt integracji środowiska…
W  integracji środowiska istotną rolę odegrała więź psy-
chiczna między uczestnikami konferencji. Zawiązane przy-
jaźnie we  wspomnianej grupie radców przyczyniły się 
w  dużym stopniu do kształtowania się zrębów samorzą-
du, gdyż cieszyli się oni znacznym autorytetem w swoich 
środowiskach. Do nich dołączył dziekan Okręgowej Izby 
Radców Prawnych we Wrocławiu Władysław Dmochowski, 
człowiek niezwykle krytyczny, lecz ogromnie zaangażowa-
ny w sprawy radcowskie. Przyłączył się także dziekan izby 
łódzkiej Zygmunt Prośniak.

Konferencje radców prawnych były nie tylko idyllą. Były 
także miejscem konfrontacji ze zwolennikami powstałego 
w Krakowie Stowarzyszenia Radców Prawnych, które dą-
żyło do stworzenia wrażenia, że głównie ono ma koncep-
cję rozwiązania problemów nurtujących środowisko. Jed-
nak to przekonanie podzielali tylko nieliczni radcy, gdyż 
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np. późniejszy dziekan OIRP w Krakowie J. Kuszczak i A. Ha-
nusz byli aktywnymi uczestnikami konferencji. W tym cza-
sie szerokie działanie było potrzebne i stowarzyszenie ode-
grało tu dużą rolę, lecz przede wszystkim niezbędna była 
koordynacja aktywności wszystkich radców prawnych. 
Fakt, że jednym z prezesów Krajowej Rady Radców Praw-
nych był Jacek Żuławski z tego Stowarzyszenia świadczy, 
że rola tego Stowarzyszenia była doceniana. W tym miej-
scu należy także podkreślić, że ze  Stowarzyszeniem tym 
był związany członek Rzeszowskiej Izby Tadeusz Filocha, 
którego osobiście wysoko cenię. To się w końcu udało.

Ale tak by się  nie stało, gdyby nie pełna determina-
cja „szaleńców” inicjujących samorządność radcowską, 
których wówczas w kraju było kilkudziesięciu. Gdyby nie 
tacy radcowie  – działacze środowiska krakowskiego jak: 
Jerzy Kuszczak i  Andrzej Hanusz; szczecińskiego Halinka 
Handerowicz  – prezes koła; bydgoskiego Jacek Marczak 
i  Janusz Mikołajewski; warszawskiego Andrzej Kalwas; 

zielonogórskiego Małgosia Bachalska i wielu innych, losy 
radców prawnych i  samorządu radcowskiego mogły po-
toczyć się inaczej.

Przypominając uczestników, klimat i  dorobek konfe-
rencji, wpływ wypracowanych tam opinii i projektów na 
kształt ustawy o radcach prawnych, jestem głęboko prze-
konany, że spotkania w Kołobrzegu odegrały istotną rolę 
w integracji środowiska, powstania samorządu i uchwale-
niu wspomnianej ustawy.

Ale chyba nie tylko na tych spotkaniach trwała dys-
kusja. Zapewne też na innych forach radcy próbowali 
przekonywać do swoich racji.
Procesom integracyjnym towarzyszyły ożywione dysku-
sje, znajdujące odbicie także na łamach prasy. Było to zja-
wisko naturalne i pozytywne, gdyż publicznie ścierały się 
poglądy i koncepcje sprzyjające wypracowaniu optymal-
nego modelu samorządu radcowskiego. Zabierając wraz 
z innymi radcami głos w tych dyskusjach, przekonywałem, 
że samorząd w ówczesnym systemie społeczno-politycz-
nym nie jest niczym nowym, a wprowadzane reformy go-
spodarcze stawiają na jego rozwój w  wielu dziedzinach, 
m.in. na samorząd zawodowy, terytorialny itp. Odwoływa-
łem się także do tradycji przedwojennych, chociażby roz-
winiętych takich form samorządności jak: spółdzielczość 
mieszkaniowa, spożywców, kredytowo-finansowa. Pod-
kreślałem, że Sejm, rząd, partie, a także większość działa-
czy społecznych i gospodarczych zdecydowanie akceptują 
rozwój samorządów z szerokimi uprawnieniami. Jednocze-
śnie wskazywałem bariery na jakie w praktyce napotykał 
rozwój samorządności. 

Tamte lata były skomplikowanym politycznie czasem. 
Czy środowisko radziło sobie z osobami niechętnymi 
nadchodzącym zmianom? 
W konferencjach w Kołobrzegu uczestniczyli nie tylko en-
tuzjaści samorządności. Nie cieszyły się one względami 
ówczesnych władz politycznych i  państwowych, kierow-
nictwa PAG, a także niektórych działaczy ZPP, wywodzą-
cych się spośród radców prawnych. Znając realia tamtych 
czasów, nie można wykluczyć, że wśród uczestników byli 
także ukryci współpracownicy lub pracownicy SB – jak su-
geruje to Antoni Rutka.

W końcu jednak doszło do uchwalenia ustawy o rad-
cach prawnych i  wszystko dobrze się skończyło. Jaki 
i kiedy był finał działań na rzecz powołania samorzą-
du radców prawnych, bo sama ustawa to na pewno 
za mało?
Podsumowaniem kilkuletniej dyskusji i  finałem starań 
organizacyjnych związanych z  realizacją  idei samorząd-
ności, w oparciu o ustawę o radcach prawnych, był I Kra-
jowy Zjazd Radców Prawnych, który odbył się w Warsza-
wie w dniach 24–25 września 1983 r. Pomimo iż w okresie 
poprzedzających to wydarzenie, w dyskusjach zwłaszcza 

Edmund Aleksiewicz wręcza radcy prawnemu dyplom ukończe-
nia studium podyplomowego dla radców prawnych, jedynego 

które było prowadzone na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu; fot. Archiwum J. Zycha
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w środowisku prawniczym, ścierały się poglądy od skrajnie 
lewicowych do skrajnie prawicowych (bo trzeba pamiętać, 
że był to czas „Solidarności” i stanu wojennego), to na sa-
mym zjeździe nastąpiło uspokojenie nastrojów i zwycięży-
ło stanowisko centrowe oraz troska o interesy wielotysięcz-
nej grupy zawodowej funkcjonującej w zmieniających się 
realiach społeczno-gospodarczych, a  także obawy o po-
wodzenia wprowadzanych wówczas reform. 

W ożywionej i wielowątkowej dyskusji zjazdowej, oprócz 
spraw związanych z organizacją samorządu radcowskiego, 
jednym z ważnych zagadnień był udział radców we wdra-
żaniu reformy gospodarczej. Stwierdzono, że poważnym jej 
zagrożeniem jest naruszenie przepisów prawa, ale jedno-
cześnie zwracano uwagę, że konsekwencją dużej ilości wy-
dawanych przepisów jest ich mierna jakość, a przy tym są 
one często niespójne, a niekiedy wręcz niezrozumiałe.

To na pewno był gorący czas z mnóstwem pracy orga-
nizacyjnej oraz merytorycznej. 
O, tak! Postulowano także zapewnienie realnego wpły-
wu radców na kształt i jakość przepisów prawa gospodar-
czego, co gwarantowała wspomniana ustawa. Podnoszo-
no konieczność systematycznego doskonalenia wiedzy 
prawniczej. Kolejnym nurtem w dyskusji była kwestia re-
alizacji zapisów ustawowych dotyczących pozycji radców 
w przedsiębiorstwach i organach administracji państwo-
wej, zapewniających radcom wpływ na praworządne kie-
rowanie tymi jednostkami oraz konieczną niezależność 
tego zawodu.

Większość tych zagadnień została ujęta w uchwale nr 1, 
która określiła kierunki działania samorządu. Dlatego war-
to, i to nie tylko ze względów historycznych, przypomnieć 
treść jej najważniejszych postanowień:

Uchwała nr 1
1. Krajowy Zjazd Radców Prawnych w Warszawie uważa 

za konieczne określenie uchwałą miejsca, roli i zadań 
samorządu radców prawnych w życiu społeczno-gos-
podarczym Polski.

2. (…)
3. Celem samorządu jest współuczestnictwo radców w roz-

woju kraju, podnoszenie świadomości prawnej w zarzą-
dzaniu i gospodarowaniu, usprawnienie obsługi praw-
nej gospodarki i administracji oraz umocnienie pozycji 
radcy prawnego jako rzecznika prawa i sprawnego, nie-
zależnego doradcy w zakresie jego stosowania. Krajowy 
Zjazd zaleca Krajowej Radzie kontynuowanie działań 
w celu podtrzymywania i dalszego rozwijania szerokiej 
społecznej aktywności radców prawnych przez stwo-
rzenie płaszczyzny współdziałania na wszystkich szcze-
blach, poprzez włączenie do problematyki legislacyj-
nej, prowadzenia prac badawczych w zakresie obsługi 
prawnej, doskonalenia metod obsługi prawnej, współ-
działania prawników w  zakresie wdrażania postępu 
gospodarczego i społecznego, a także opracowywania 

pogłębionej informacji o stanie obsługi prawnej i stoso-
waniu prawa.

4. Samorząd widzi swoją szczególną rolę w doskonaleniu 
zawodowym radców prawnych i współudziale w pla-
nowanym przygotowaniu kadr dla obsługo prawnej, 
we  wdrażaniu w  działaniu radców prawnych zasad 
etyki zawodowej w celu osiągnięcia rzetelności w opi-
niowaniu i  prowadzeniu procesów zgodnym z  literą 
prawa, w ochronie praw jednostki na styku działalno-
ści administracji i gospodarki z obywatelem. Logiczny, 
jasny i skuteczny system prawny i praworządność – oto 
podstawy rozwoju kraju, który chcą współtworzyć rad-
cy prawni.

5. (…)
6. Wiedza i fachowość, rzetelność, doświadczenie, wyso-

ka etyka zawodowa, sprawność organizacyjna, wy-
soko rozwinięta świadomość prawna i poczucie spra-
wiedliwości, którym towarzyszy głęboko zakorzenione 
poczucie patriotycznego obowiązku wobec społeczeń-
stwa – oto cechy radcy prawnego, na jakich samorząd 
pragnie oprzeć obsługę prawną i  własną działalność 
dla dobra Polski.”

Jaki był osobowy skład kierownictwa Krajowej Rady 
Radców Prawnych i  jakie najważniejsze zadania po-
stawiła przed sobą wówczas KRRP?
Na zjeździe wybrano Krajową Radę Radców Prawnych, 
a mnie powierzono funkcję jej prezesa. Wiceprezesami zo-
stali: Aleksander Gutthy, Andrzej Hanusz i Andrzej Kalwas.

Ukonstytuowanie się władz samorządowych zapocząt-
kowało proces prawidłowego formowania zawodu i respek-
towania jego uprawnień, a także kształtowania postaw za-
wodowych radców, zgodnych z  wymogami sytuacji. Po 
załatwieniu najważniejszych spraw organizacyjnych, roz-
poczęła się żmudna praca nad umocnieniem młodego sa-
morządu. 

W pierwszej kolejności podjęto działania zamierzające 
do integracji środowiska, ponieważ kilkunastotysięczna 
rzesza radców i aplikantów rozproszona była po zakładach 
pracy w całym kraju. Zdawano sobie sprawę, że konsolida-
cja środowiska jest istotnym warunkiem aktywności i siły 
reprezentującej go organizacji.

Ważną rolę odgrywały kontakty z  organami władzy 
państwowej i partyjnej. Nie należy zapominać, że samo-
rząd powstał w  okresie ostrej walki politycznej w  kraju, 
a wielu radców uchodziło zarówno za przedstawicieli par-
tyjnego, jak i prawicowego betonu.

Utrzymywanie równowagi politycznej w  korporacji 
i prowadzenie działalności nie było rzeczą łatwą. Zabiega-
nie o poparcie dla nowo powstałej organizacji społeczno-
-zawodowej było w ówczesnych warunkach jak najbardziej 
naturalne i wskazane. Wielu przedstawicieli organów pań-
stwowych nie znało ustawy o radcach prawnych. Trzeba ich 
było poinformować o kompetencjach, roli i  zadaniach sa-
morządu. A ponadto kierownictwo PZPR, a także ZSL i SD 
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rościły sobie pretensje do politycznego nadzoru nad orga-
nizacją. Natomiast przedstawiciele KRRP starali się w kontak-
tach z władzami państwowymi występować w charakterze 
partnera, a spotkaniom nadawać rzeczowy charakter. W tym 
zakresie znacznej pomocy udzielali mi A. Kalwas i A. Hanusz.

Jak widać, od początku byliście nieugięci w dążeniu do 
zapewnienia radcom prawnym pełnej samodzielności 
oraz wpływu na to, co zaczynało się dziać pozytywne-
go w  gospodarce. A  trudności? Jakie pojawiły się na 
początku trudności?
Od początku wdrażanie ustawy o radcach prawnych było 
bardzo trudne. Szczególnie administracja państwowa 
szczebla wojewódzkiego nagminnie nie respektowała jej 
przepisów. W tej sytuacji w dniu 28 lipca 1987 r. skierowa-
łem do ówczesnego premiera prof. Zbigniewa Messnera 
poniższy list. Trochę długi, ale naprawdę warto z nim za-
poznać młodszych Kolegów i Koleżanki z wielu powodów, 
które są widoczne po przeczytaniu: 

Krajowa Rada Radców Prawnych działając na mocy usta-
wa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. nr 19, 
poz. 145) zwraca się do Obywatela Prezesa Rady Ministrów 
z prośbą o zapoznanie się z jej stanowiskiem w przedmio-
cie nieprzestrzegania przez niektóre organy administracji 
państwowej szczebla wojewódzkiego uregulowań dokona-
nych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r., a odnoszących się do 
zatrudniania radców prawnych i wykonywania przez nich 
czynności urzędowych w wydziałach prawnych. Równocze-
śnie KRRP prosi Ob. Prezesa o podjęcie działań zapobiegają-
cych powstaniu w przyszłości podobnych sytuacji oraz za-
pewniających przestrzeganie wszystkich przepisów ustawy.

Kierując się potrzebą prawidłowego zabezpieczenia 
obsługi prawnej dla organów administracji państwowej 
szczebla centralnego, wojewódzkiego i  podstawowego, 
podniesienia rangi obsługi prawnej, ustawodawca w usta-
wie z  dnia 6  lipca 1982  r. o  radcach prawnych postano-
wił, że w centralnych organach administracji państwowej 
tworzone będą departamenty i biura prawne, natomiast 
w  urzędach wojewódzkich biura prawne. Realizując po-
stanowienia ustawy we wszystkich urzędach wojewódz-
kich powołano wyodrębnione wydziały prawne podpo-
rządkowane bezpośrednio wojewodom.

Począwszy od 1986  r. w  wielu urzędach wojewódz-
kich, powołując się na racjonalizowanie struktur organi-
zacyjnych, przystąpiono do łączenia wydziałów prawnych 
z innymi wydziałami, najczęściej z organizacyjnymi, przy 
czym z reguły na czele nowo utworzonego wydziału stoi 
inny pracownik niż radca prawny. W  ten sposób w  tych 
urzędach dochodzi do podwójnego naruszenia przepi-
sów ustawy o radcach prawnych, po pierwsze, co do ko-
nieczności wyodrębnienia wydziału prawnego, a po dru-
gie, służbowego podporządkowania radców prawnych 
dyrektorowi nowo powołanego wydziału, który nie jest 
radcą prawnym.

Krajowa Rada Radców Prawnych popiera racjonalizo-
wanie struktur organizacyjnych przy założeniu, iż równo-
cześnie będą przestrzegane przepisy prawa, w tym przy-
padku ustawy o radcach prawnych. Od chwili powstania 
samorząd radców prawnych wykazał szczególne zainte-
resowanie problemem obsługi prawnej organów admini-
stracji państwowej. Wyrazem tego był opracowany raport 
o stanie obsługi prawnej tych organów oraz podejmowa-
ne działania na rzecz zapewnienia organom administracji 
państwowej obsługi prawnej.

W ocenie KRRP podjęte przez niektórych wojewodów 
działania polegające na łączeniu wydziałów prawnych 
z innymi wydziałami nie zmierzają do polepszenia jako-
ściowego, organizacyjnego i  ilościowego stanu obsługi 
prawnej urzędów wojewódzkich, lecz stwarzają stan nie-
pewności dla radców prawnych.

Podjęcie omawianych działań z  naruszeniem po-
stanowień ustawy o  radcach prawnych w  stosunku do 
prawników ma społecznie niekorzystną wymowę. Zaak-
ceptowanie omawianej praktyki mogłoby spowodować 
przekonanie o możliwości nieprzestrzegania przez organy 
administracji państwowej innych przepisów, co w konse-
kwencji doprowadziłoby do podważenia zaufania do pra-
worządnego działania organów administracji państwo-
wej. Nie przyczyni się też do podejmowania przez radców 
prawnych pracy w organach administracji państwowej.

KRRP wyraża pogląd, że przy wprowadzaniu wszelkich 
zmian organizacyjnych powinny być brane pod uwagę 
obowiązujące przepisy prawa, dotychczasowe doświad-
czenie w  ich stosowaniu, racjonalne potrzeby urzędu, 
a także uwagi środowiska radców prawnych oraz ich or-
ganizacji samorządowej.

Pozostając w głębokim przekonaniu o słuszności swo-
jego stanowiska, wyrażając troskę o stan obsługi prawnej 
organów administracji państwowej oraz zaniepokojenie 
naruszaniem postanowień ustawy z  dnia 6  lipca 1982  r. 
o radcach prawnych, KRRP wyraża przekonanie, iż Ob. Pre-
zes Rady Ministrów podejmie stosowne działania zmierza-
jące do usunięcia stanu naruszenia prawa i zabezpieczy 
pełną realizację ustawy o radcach prawnych.

Ze swojej strony KRRP deklaruje pełną współpracę z or-
ganami administracji państwowej we  wszystkich spra-
wach dotyczących obsługi prawnej.

I co? Był jakiś odzew?
Odpowiedzi na to pismo udzielił podsekretarz stanu w Urzę-
dzie Rady Ministrów Kazimierz Małecki. Nie była ona opty-
mistyczna, a wręcz ostrzegająca, że jeśli organizacja radców 
prawnych upomina się tak bardzo o  realizację ustawy, to 
można ją łatwo zmienić. Minister napisał m.in.: „Wyrażam 
pogląd, że optymalizacja organizacji obsługi prawnej na-
czelnych i  centralnych oraz terenowych organów admini-
stracji państwowej, jak i  warunków wykonywania zadań 
obsługi prawnej – wymagać będzie podjęcia w przyszłości 
stosownych działań legislacyjnych, w tym także rozważenia 
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ewentualnej nowelizacji ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o rad-
cach prawnych.” Samorząd zaczynał być niepokorny i uwie-
rający, a może nawet niebezpieczny.

O  tym jak ważne dla radców były sprawy podnoszo-
ne w piśmie do premiera Messnera, świadczy fakt, że na 
I Krajowym Zjeździe poświęcono im odrębną uchwałę, od-
noszącą się do radców prawnych zatrudnionych w admi-
nistracji.

W dniu 7 grudnia 1988 r. skierował Pan do kolejnego 
premiera, Mieczysława Rakowskiego, obszerny list, po 
otrzymaniu którego premier przyjął Pana osobiście. 
Chyba uznał wagę poruszonych spraw. 
List dotyczył zarówno legislacji, jak i gospodarki w ogóle. 
Myślę, że jak na owe czasy, było to nader śmiałe wystąpie-
nie, świadczące o głębokiej znajomości problemów gospo-
darczych, jakie stały wówczas przed Polską i trosce o  ich 
rozwiązanie. Między innymi pisałem:

(…) Pragnę podkreślić, że w ocenie 18-tysięcznej organi-
zacji skupiającej radców prawnych i obsługujących ponad 
50 tysięcy jednostek gospodarki uspołecznionej, od wielu 
lat potrzebne były i są nadal niezbędne zmiany przepisów 

prawa gospodarczego w istotnych sprawach, dotyczących 
zarówno gospodarki, jak i  innych dziedzin związanych 
z funkcjonowaniem gospodarki narodowej. Z przykrością 
należy stwierdzić, że w dziedzinie tworzenia prawa istnia-
ły i nadal istnieją niekonsekwencje rządu, występuje nie-
liczenie się z opinią środowisk i organizacji prawniczych, 
co może doprowadzić do zagrożenia porządku prawnego 
w sprawach gospodarczych.

Zanim jednak przejdę do merytorycznego przedsta-
wienia problemów pragnę przypomnieć, że od wielu lat 
środowiska prawnicze konsekwentnie domagały się upo-
rządkowania zasad tworzenia prawa z uchwaleniem sto-
sownej ustawy włącznie. Na każdym zjeździe Zrzeszenia 
Prawników Polskich podnoszono potrzebą tworzenia ja-
snego, sprawiedliwego i  stabilnego prawa. Podnoszono 
także potrzebę porządkowania prawa. W  okresie ostat-
nich 15-tu lat dwukrotnie opracowano raport o  stanie 
prawa w Polsce. Po raz pierwszy z inicjatywy ZPP, a po raz 
drugi z  inicjatywy Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady 
Ministrów. 

W  dokumentach X Zjazdu PZPR, plenarnych posie-
dzeń KC PZPR, w  dokumentach rządowych są liczne za-
pisy stwierdzające potrzebę dążenia do stabilnego, upo-
rządkowanego i spójnego prawa.

Wydaje się, że powołaniu Rady Legislacyjnej przy Pre-
zesie Rady Ministrów przyświecała także idea tworzenia 
dobrego prawa i uporządkowania procesu legislacyjnego 
w Polsce.

Uciążliwością okresu powojennego w kraju była niesta-
bilność prawa wyrażająca się częstymi zmianami przepi-
sów, jego wewnętrzną niespójnością, a także niejasnością. 

Jedną z przyczyn takiego stanu, szczególnie w dziedzi-
nie prawa gospodarczego, była niekonsekwencja prawo-
twórcza wyrażająca się nieprzestrzeganiem podstawowych 
zasad legislacyjnych. Istotnym błędem legislacyjnym, który 
prowadził i  prowadzi do niejasności i  niespójności prawa 
jest regulowanie w jednym akcie prawnym wielu różnych 
zagadnień, często unormowanych dotychczas szczegóło-
wo w odrębnych przepisach.

Na postulaty środowisk prawniczych w sprawach two-
rzenia prawa przedstawiciele PZPR, Sejmu i rządu odpo-
wiadali zapewnieniami o gruntownej zmianie polityki na 
tym odcinku.

Z dużym zaniepokojeniem stwierdzam, że polityka le-
gislacyjna rządu była często zaprzeczeniem aktualnych 
potrzeb gospodarczych oraz składanych deklaracji. Dla 
zobrazowania posłużę się przygotowanym przez rząd 
projektem ustawy o  podejmowaniu działalności gospo-
darczej. Projekt ten, w  założeniu swym słuszny, narusza 
jednak zasady sztuki legislacyjnej. Jest także dobitnym 
przykładem nieuwzględnienia stanowiska środowisk 
prawniczych w sprawach tworzenia prawa.

Problemy obsługi prawnej jednostek gospodarki uspo-
łecznionej (w tym model tej obsługi) są uregulowane w usta-
wie z  dnia 6  lipca 1982  r. o  radcach prawnych. Zgodnie 

Prof. dr hab. Andrzej Wąsiewicz wręcza Józefowi Zychowi 
w imieniu Ministra Szkolnictwa Wyższego Medal Komisji Edukacji 

Narodowej; fot. Archiwum J. Zycha
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z  programem prac legislacyjnych rządu w  II połowie 1988 
roku miała być dokonana zmiana tej ustawy. Nad projektem 
zmian pracowała komisja złożona z przedstawicieli Minister-
stwa Sprawiedliwości i KRRP.

Od wielu miesięcy wnikliwie analizuje się przepisy, któ-
re powinny ulec zmianie, które powinny być doskonalone. 
Pomimo tych prac, do projektu ustawy o podejmowaniu 
działalności gospodarczej wprowadza się zapis o  spół-
kach i spółdzielniach świadczących pomoc prawną pod-
miotom gospodarczym. Zagadnienie powyższe miało być 
uregulowane w ustawie o radcach prawnych. Przeciwko 
tej błędnej z punktu widzenia sztuki legislacyjnej koncep-
cji, na posiedzeniu Komisji Prawniczej przy URM wystąpili 
m.in. delegat Ministerstwa Sprawiedliwości oraz delegat 
Prokuratora Generalnego PRL. Przeciwko regulowaniu 
jednego zagadnienia z zakresu obsług prawnej w odręb-
nej ustawie, na posiedzeniu Rady Ministrów wystąpił Mi-
nister Sprawiedliwości PRL.

Krajowa Rada Radców Prawnych uznała, że wszystkie 
problemy dotyczące obsługi prawnej powinny być uregu-
lowane w jednej poświęconej temu celowi ustawie. (…)

Panie Premierze, pragnę zwrócić Pańską uwagę na 
pilną potrzebę rozwiązania problemu obsługi prawnej 
organów administracji państwowej, zgodnie z potrzeba-
mi oraz w duchu jedynie słusznych koncepcji przedstawio-
nych przez samorząd radców prawnych.

Sytuacja na odcinku obsługi prawnej organów ad-
ministracji państwowej jest bardzo trudna i nadal się po-
garsza. Jest rzeczą wręcz niezrozumiałą, iż administracja 
państwowa nie liczy się w tej sprawie z głosem 18-tu tysię-
cy prawników obsługujących gospodarkę narodową i ad-
ministrację państwową, z głosem ludzi najbardziej zwią-
zanych i znających jej problemy.

Negatywnym przykładem z  ostatnich miesięcy jest 
działalność Urzędu Rady Ministrów inspirująca (wbrew 
ustawie o radcach prawnych) łączenie w urzędach woje-
wódzkich wydziałów prawnych z innymi wydziałami. Ta 
pozornie oszczędnościowa polityka naruszająca istniejący 
porządek prawny, prowadzi w prostej linii do rozbicia i tak 
szczupłej obsługi prawnej organów administracji pań-
stwowej. Już obecnie brak jest w nich około 1300 radców 
prawnych. Z organów tych na skutek prowadzonej polity-
ki odchodzą najbardziej doświadczeni radcowie prawni.

Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych w spra-
wie obsługi prawnej organów administracji państwowej 
jest ignorowane. Z naczelnym organem samorządu rad-
ców prawnych prowadzone są doraźne, pozorowane roz-
mowy, nie dające żadnych efektów (…).

Ale na tym liście nie zakończyły się próby zaintere-
sowania władz państwowych istotnymi z  punktu wi-
dzenia samorządu radcowskiego sprawami. W  dniu 
12 października 1987 r. przekazał Pan generałowi Woj-
ciechowi Jaruzelskiemu notatkę. Czy jej treść odniosła 
jakiś skutek?

Ze względu na wagę poruszanych w notatce spraw, pro-
ponuję przytoczenie jej w  całości. Po wyborze generała 
W. Jaruzelskiego na Prezydenta RP, jako szef drugiego co 
do wielkości klubu parlamentarnego, zostałem zaproszony 
przez Prezydenta na rozmowę do Belwederu. W czasie dłu-
giej nocnej rozmowy powróciłem do tej notatki. Prezydent 
był zdziwiony i zaprzeczył, aby kiedykolwiek mu ją przed-
stawiono. Oto treść notatki:

Notatka służbowa na temat problemów prawnych 
związanych z  realizacją reformy gospodarczej (dla 
gen. W. Jaruzelskiego)
1. Istotnym zagadnieniem związanym z  wdrażaniem 

reformy gospodarczej jest potrzeba wprowadzenia 
sądownictwa gospodarczego zgodnego z  duchem 
reformy. Za poddaniem orzecznictwa w sprawach go-
spodarczych sądom powszechnym wypowiedziała się 
m.in. Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, 
Minister Sprawiedliwości PRL, I Prezes Sądu Najwyższe-
go, II Krajowy Zjazd Radców Prawnych, a także Zjazd 
Zrzeszenia Prawników Polskich. Wydawać by się mo-
gło, że tak liczny i kompetentny głos środowisk prawni-
czych, uwzględniający wszystkie aspekty sprawy, bę-
dzie decydujący, a więc uwzględniony. Niestety od co 
najmniej dwóch lat, problem ten nie może doczekać się 
pozytywnego rozwiązania z ogromną szkodą dla go-
spodarki. Postawa rządu w tej tak ważnej sprawie bu-
dzić musi niepokój i nieufność środowisk prawniczych, 
a w szczególności radców prawnych ściśle związanych 
z  obsługą prawną  gospodarki narodowej. Do chwili 
obecnej brak jest decyzji co do modelu przyszłych są-
dów gospodarczych.

2. Ważnym problemem rzutującym na poziom pracy ad-
ministracji państwowej, szczególnie na odcinku prze-
strzegania praw, jest stan obsługi prawnej tych orga-
nów. Obecny stan obsługi prawnej oraz próby jego 
zmiany przez Urząd Rady Ministrów budzą najwyższy 
niepokój Krajowej Rady Radców Prawnych. Wbrew 
ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, która 
w  urzędach wojewódzkich przewiduje tworzenie biur 
prawnych, łączy się istniejące wydziały prawne z inny-
mi wydziałami. Ta pozornie oszczędnościowa polity-
ka naruszająca istniejący porządek prawny prowadzi 
w prostej linii do rozbicia i tak szczupłej obsługi prawnej 
organów administracji państwowej. Już obecnie w or-
ganach tych brak jest około 1300 radców prawnych. 
Z organów administracji państwowej na skutek prowa-
dzonej polityki łączenia wydziałów odchodzą najlepsi 
radcowie prawni. Stanowisko KRRP w sprawie obsługi 
prawnej organów administracji państwowej jest igno-
rowane. Z  naczelnym organem samorządu radców 
prawnych prowadzone są pozorowane rozmowy, nie 
dające żadnych efektów. 

3. Proces tworzenia prawa w Polsce najczęściej przebiegał 
bez liczenia się z głosem organizacji prawniczych oraz 
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środowisk prawniczych. Ograniczał się nierzadko do 
formalnego przesłania w ostatniej chwili projektu aktu 
prawnego. W sprawach gospodarczych nie zasięgano 
opinii najliczniejszego środowiska pracowniczego rad-
ców prawnych. Tworzenie i  stosowanie prawa gospo-
darczego bez udziału 17-tu tysięcy radców prawnych nie 
ma szans powodzenia. Obecna sytuacja gospodarcza 
i prawna wymaga czynnego włączenia do prac legisla-
cyjnych radców prawnych, docenienia ich roli i zadań.

4. Niepokojącym zjawiskiem jest niedocenianie w  życiu 
społeczno-gospodarczym kraju samorządu radców 
prawnych. Świadczy o  tym chociażby fakt, że orga-
nizacji skupiającej około 18  000 członków przez 5  lat 
nie przyznano w Warszawie siedziby. Wszelkie zabiegi 
u władz politycznych i administracyjnych kraju kończy-
ły się deklaracjami dobrej woli.

Ale to także nie był koniec Pańskiego uporu w walce 
o wpływ środowiska radcowskiego na poziom stano-
wionego w Polsce prawa?
Wypada jeszcze wspomnieć o liście z 29 września 1988 r., 
który skierowałem w imieniu KRRP do ówczesnego Prze-
wodniczącego Rady Państwa. Pisałem w nim m.in.:

Szanowny Panie Przewodniczący,
do przedstawienia Panu kilku kwestii związanych z pro-
blemami prawnymi reformy gospodarczej skłoniły mnie 

liczne wystąpienia uczestników VIII Plenum KC PZPR, po-
słów na Sejm oraz troska mojego prawniczego środowiska 
o to, aby porządkowanie prawa w Polsce było sensowne 
i odpowiadało aktualnym potrzebom, a także uwzględ-
niało słuszne stanowisko organizacji prawniczych.

Proszę, aby w celu szerokiego przedstawienia proble-
mów prawnych związanych z  gospodarką narodową, 
obsługą prawną administracji państwowej oraz rolą sa-
morządu radców prawnych w  życiu gospodarczym 
i  społeczno-zawodowym, przyjął Pan delegację radców 
prawnych.

Po wyborach 1989 r. zaczął się nowy etap dla samorzą-
du radcowskiego. Po kilku latach obowiązywania usta-
wy o radcach prawnych z 1982 r. został złożony do Sej-
mu RP wniosek o jej nowelizację. Nosił on datę 30 maja 
1990 r. Co należało zmienić w ustawie?
W gronie członków KRRP zdawaliśmy sobie sprawę z ko-
nieczności nowelizacji ustawy o radcach prawnych z 1982 r. 
Po 7  latach jej funkcjonowania mieliśmy skrystalizowany 
pogląd, jakie jej przepisy należy zmienić i jak głębokie po-
winny być te zmiany. Jako przewodniczący klubu PSL, który 
w 1990 r. liczył 78 posłów, wystąpiłem z inicjatywą zmiany 
ustawy o radcach prawnych. Projekt nowelizacji nosił datę 
30 maja 1990 r. i został podpisany przez 70 posłów, głów-
nie z tego klubu, m.in. Lecha Paprzyckiego, Janusza Trzciń-
skiego, Czesława Janickiego, Stanisława Rogowskiego, 

Radca prawny, obecny Prezes KRRP Maciej Bobrowicz, w rozmowie z Józefem Zychem po jego wyborze na Marszałka Sejmu;  
fot. Archiwum J. Zycha
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Franciszka Jerzego Stefaniuka, a  także Włodzimierza Ci-
moszewicza. Przedstawicielem posłów wnioskodawców 
był Andrzej Pomirski – wiceszef naszego klubu.

Oto, fragment jak „Rzeczpospolita” relacjonowała roz-
poczęcie prac nad nowelizacją ustawy. 

W  najbliższą sobotę wejdzie pod obrady Sejmu projekt 
nowelizacji ustawy o radcach prawnych. Co nowego dla 
tej grupy zawodowej oraz dla zainteresowanych pomocą 
prawną niosą sejmowe propozycje? Na pytanie „Rzeczpo-
spolitej” odpowiada Józef Zych, prezes Krajowej Rady Rad-
ców Prawnych.

Zmiany zachodzące w ustroju gospodarczym naszego 
kraju, a przede wszystkim prywatyzacja i rozbijanie mo-
nopoli, wymagają uregulowania sprawy tak kluczowej, 
jak zapewnienie odpowiedniej pomocy prawnej na no-
wych zasadach. Dotychczas obowiązująca ustawa o rad-
cach prawnych z 1982 r. przewidywała zgoła inny, niż to 
dyktują potrzeby, model obsługi prawnej, sytuując radców 
prawnych przede wszystkim w  jednostkach gospodarki 
uspołecznionej (j.g.u.). Tymczasem jednostki te padają, 
a sektor prywatny rozrasta się.

Niezbędne zmiany muszą iść  dwukierunkowo. Po 
pierwsze  – trzeba dać swobodę podmiotom gospodar-
czym w dobieraniu sobie najodpowiedniejszych form po-
mocy prawnej, a  radcom stworzyć możliwość wykony-
wania zawodu nie tylko na etacie, lecz także na zasadzie 
umowy zlecenia, na ryczałtach, umożliwić im grupowanie 
się w  spółdzielniach i  spółkach oraz otwieranie prywat-
nych kancelarii. I właśnie projekt ustawy rozszerza formy 
wykonywania zawodu na te wszystkie, dotąd dla radców 
niedostępne.

Proponuje się również rozszerzenie zakresu obsługi 
prawnej radców na wszystkie sprawy, z  wyjątkiem kar-
nych. To również konieczność wynikająca z  obecnych 
przekształceń: nie do utrzymania jest sytuacja, by ta sama 
osoba fizyczna, ten sam podmiot gospodarczy angażo-
wał do jednych spraw radcę prawnego, a do innych ad-
wokata.

Nowe usytuowanie korporacji radcowskiej zapew-
ni z  jednej strony swobodę wykonywania zawodu, ale 
z drugiej – umożliwi społeczeństwu łatwiejszy dostęp do 
dowolnie wybranej formy pomocy prawnej. Będą mo-
gły z niej korzystać także związki zawodowe, samorządy, 
w tym terytorialny, i inne organizacje.

Czy w  czasie, gdy pełnił Pan najwyższe stanowiska 
w Sejmie RP był klimat na przykład do połączenia ad-
wokatury i samorządu radców prawnych?
W latach 1995–1997 panował w Sejmie klimat, w którym 
można było doprowadzić do połączenia obu tych zawo-
dów. Przeciwników tego pomysłu było niewielu. Byli to 
z  reguły obrońcy samodzielności adwokatury. Pamiętam 
rozmowy w tej sprawie, jakie odbyłem z prof. Bronisławem 
Geremkiem i Jerzym Szmajdzińskim. Na moim biurku leżał 

projekt przewidujący m.in. sprawę połączenia zawodów. 
Termin drugiego czytania był wyznaczony. Godzinę przed 
jego rozpatrzeniem kolega Andrzej Kalwas zawiadomił 
mnie o  zawarciu z  adwokaturą kompromisu  – „zgniłego 
kompromisu”. Chociaż nie musiałem, ale zaakceptowałem 
ten kompromis. 

Projekt został zdjęty z  porządku obrad. Pójście wów-
czas na tzw. „zgniły kompromis” było błędem jednego 
i drugiego zawodu. Przed czterema laty, kiedy coraz gło-
śniej mówiło się o konieczności szerokiego dostępu mło-
dzieży prawniczej do aplikacji radcowskiej, adwokackiej 
i  notarialnej, a  tym samym potrzeby zmiany przepisów 
regulujących sprawy aplikacyjne, zaprosiłem do Sejmu 
ówczesnych prezesów KRRP, NRA i KRN i przekazałem im 
swoje uwagi. Sugerowałem, by samorządy wyszły z odpo-
wiednimi propozycjami zmian ustaw w części dotyczącej 
aplikacji i dostępu do zawodu. Niestety, wówczas jeszcze 
w ich kierownictwach panowało duże zadufanie we wła-
sną moc i  nie podjęto niezbędnych działań, co w  tej sy-
tuacji musiało zaowocować poselskimi projektami ustaw 
i  w  konsekwencji doprowadziło do znanych dziś zmian. 
A  po znanym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego 
uznającym niezgodność niektórych przepisów ustawy Pra-
wo o adwokaturze (po nowelizacji), temat jest gorący i, jak 
sądzę, jeszcze długo pozostanie aktualny.

Za działalność naukową na rzecz radców prawnych zo-
stał Pan wyróżniony historycznym i prestiżowym me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej, które to odzna-
czenie jest honorowane w  Polsce od setek lat. W  ilu 
konferencjach w Kołobrzegu brał Pan udział i  ile wy-
głosił Pan referatów?
Brałem udział we wszystkich 150 konferencjach, bo prze-
cież ja je organizowałem. Na każdej miałem referat, a na 
niektórych nawet po dwa. Niektóre materiały konferencyj-
ne, wydane w formie książkowej, trafiły do Biblioteki Kon-
gresu Stanów Zjednoczonych.

Czy doświadczenia zdobyte w samorządzie radców praw-
nych przydały się Panu w działalności państwowej?
O tak, w tym czasie trzeba było być czujnym i zostałem wy-
tresowany jak pies myśliwski.

Czy w czasie walki o samorząd radcowski były jakieś 
sprzyjające okoliczności?
Były. Marszałkiem Sejmu RP był ludowiec, szefem Komisji 
Ustawodawczej – ludowiec, sekretarzem Rady Państwa – 
ludowiec, za mojego marszałkowania szef Gabinetu, Jerzy 
Szymanek. Ten był kluczem do rozwiązywania problemów. 
W  pracach sejmowych nad projektem ustawy o  radcach 
prawnych wielokrotnie towarzyszył mi Andrzej Kalwas, sta-
łymi współpracownikami byli Edmund Aleksiewicz, Jacek 
Mańczak i Janusz Mikołajewski. ◾

Rozmawiał: r. pr. Bartosz Opaliński
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BEZCZYNNOŚĆ WIERZYCIELA  
A OPŁATY EGZEKUCYJNE

Zastąpienie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egze-
kucji1 ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych2 oraz ustawą 
z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych3 spowodowało istotne zmiany 
w zakresie całego postępowania egzekucyjnego. Obejmują one również kwestie 
związane z ponoszeniem przez strony kosztów zakończonego postępowania 
egzekucyjnego. Z tej perspektywy dla pełnomocnika wierzyciela szczególnie 
istotne mogą być zmiany związane z ponoszeniem opłat w sprawach zakoń-
czonych wobec bezczynności wierzyciela4. Warto więc przyjrzeć się wybranym 
kwestiom związanym z tym zagadnieniem.

Opłaty do 31 grudnia 2018 r.1234

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., 
w przypadku zakończenia postępowania egzekucyjnego 
wobec bezczynności wierzyciela zgodnie z  art.  49 ust.  2 
u.k.s.e. dłużnika obciążała opłata w wysokości 5% warto-
ści świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Ówczesne rozwiązanie charakteryzowało się dwiema 
istotnymi cechami. Pierwszą było to, że opłatą zawsze był 
obciążany dłużnik. W efekcie ewentualne zakończenie po-
stępowania egzekucyjnego wobec bezczynności wierzy-
ciela nie wiązało się z koniecznością ponoszenia przez wie-
rzyciela żadnych dodatkowych opłat.

Drugą charakterystyczną cechą poprzedniego stanu 
prawnego było istnienie jednolitej 5% opłaty. Opłata ta 
nie mogła przekraczać dziesięciokrotności przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego, ani też być niższa od 1/20 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Opłaty od 1 stycznia 2019 r.

Rozwiązania zawarte w u.k.k. znacząco różnią się od wcze-
śniej obowiązujących regulacji. Zasadnicza zmiana do-
tyczy tego, która ze stron jest obowiązana do uiszczenia 

1 Dz.U. 2018. 1309 t.j.; dalej: u.k.s.e.
2 Dz.U. z 2018 r., poz. 771 ze zm.
3 Dz.U. z 2018 r., poz. 770; dalej: u.k.k.
4 Art. 824 § 1 ust. 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępo-

wania cywilnego (Dz.U. 2018.1360 t.j.); dalej: k.p.c.

opłaty. Zgodnie z art. 29 ust. 1 u.k.k. w obecnym stanie 
prawnym zasadą jest, że to wierzyciel uiszcza opłatę 
przy umorzeniu postępowania na podstawie art. 824 
§ 1 ust. 4 k.p.c. Ustawodawca przewidział jednak dwa wy-
jątki od tej reguł. W  przypadku gdy do zakończenia po-
stępowania dochodzi na skutek zawarcia porozumienia, 

dr Janusz Nowak
Asesor komorniczy

Fot. FotografieLink – Pixabay.com 
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bądź spełnienia świadczenia, to zgodnie z 29 ust. 1 u.k.k. 
opłatę ponosi dłużnik. W  kontekście rozważań dotyczą-
cych art. 824 § 1 ust. 4 k.p.c. znacznie ma jednak wyłącznie 
zawarcie porozumienia, ponieważ w przypadku spłaty za-
dłużenia wierzyciel powinien złożyć wniosek o zakończe-
nie postępowania na podstawie art. 825 pkt. 1 k.p.c. Szcze-
gólnie istotne jest jednak to, że wierzyciel musi wykazać 
zaistnienie wskazanej okoliczności. W przeciwnym wypad-
ku to on zostanie obciążony opłatą.

Kolejna ważna zmiana wiąże się z uzależnieniem wy-
sokości opłaty od tego, która ze stron ją uiszcza. W przy-
padku obciążenia wierzyciela opłatą z art. 29 ust. 1 u.k.k. 
wyniesie ona 5% wartości świadczenia pozostałego do 
wyegzekwowania. Natomiast jeśli opłata obciąża dłużnika 
to wówczas wyniesie ona 10% wartości świadczenia pozo-
stałego do wyegzekwowania. Przy czym, jeśli do zawar-
cia porozumienia (bądź spełnienia świadczenia) dochodzi 
w terminie miesiąca od otrzymania przez dłużnika zawia-
domienia o wszczęciu egzekucji wyniesie ona jedynie 5% 
wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Dla pełnomocnika reprezentującego wierzyciela szcze-
gólnie istotnym może być fakt, że w przypadku obciążenia 
wierzyciela opłatą z art. 29 ust. 1 u.k.k. dłużnik nie jest zo-
bowiązany do jej zwrotu wierzycielowi. Nie stanowi ona 
kosztów celowych.

Ważne jest również to, że zgodnie z  art.  52 ust.  2 
u.k.k. opłata z art. 29 ust. 1 u.k.k. dotyczy również po-
stępowań wszczętych przed 1 stycznia 2019 r.

Opłata z art. 29 ust. 1 u.k.k.  
a reprezentacja wierzyciela

W  świetle dotychczasowych rozważań warto zaznaczyć, 
że w  obecnie obowiązującym stanie prawnym dla rad-
ców prawnych reprezentujących wierzyciela szczególnie 

istotne z  punktu widzenia interesów ich mocodawcy jest 
zwracanie uwagi na wszelkie kwestie związane z zawiesze-
niem sądowego postępowania egzekucyjnego. Dotyczy to 
szczególnie upływu terminu, o którym mowa w art. 824 § 1 
ust. 4 k.p.c. Radcowie prawni powinni już na etapie składa-
nia wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, 
profilaktycznie wykazywać zawarcie porozumienia. Jest to 
ważne zważywszy na fakt, że nawet w przypadku gdy zo-
stało zawarte takie porozumienie, a nie zostało to wykazane 
komornikowi sądowemu, to i tak opłatą zostanie obciążo-
ny wierzyciel, ponieważ nie doszło do wykazania zawarcia 
porozumienia. Ewentualne obciążenie wierzyciela opłatą 
z art. 29 ust. 1 u.k.k. w sytuacji gdy zostało zawarte poro-
zumienie, które nie zostało jednak wykazana komorniko-
wi, nie powinno stanowić podstawy do złożenia skargi na 
czynność komornika. Podstawą skargi może bowiem być je-
dynie naruszenie przepisów prawa. Tymczasem nakładając 
taką opłatę na wierzyciela komornik postąpił zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. W takiej sytuacji jeśli nawet zostało 
zawarte porozumienie, to wierzyciel i tak nie spełnił podsta-
wowej przesłanki obciążenia dłużnika opłatą z art. 29 ust. 1 
u.k.k. w postaci wykazania zawarcia porozumienia.

Podsumowanie

Podsumowując powyższe rozważania dotyczące opłaty 
przy umorzeniu sądowego postępowania egzekucyjnego 
na podstawie art. 824 § 1 ust. 4 k.p.c. należy uznać, że wej-
ście w  życie u.k.k. dokonało w  niej istotnych zmian, któ-
rych reprezentujący wierzyciela radca prawny powinien 
być świadomy. W przeciwnym przypadku naraża swojego 
mocodawcę na poniesienie dodatkowych opłat, szczegól-
nie że zmiany te dotyczą również postępowań wszczętych 
w  okresie obowiązywania ustawy o  komornikach sądo-
wych i egzekucji. ◾

Fot. nattanan23 – Pixabay.com 
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TAJEMNICA BANKOWA – MIĘDZY 
PROKURATOREM KRAJOWYM  

A SĄDEM NAJWYŻSZYM

Na gruncie stosowania art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo bankowe pojawiła 
się wątpliwość o sposób, w jaki prokurator może żądać od banku danych obję-
tych tajemnicą bankową. Chcą temu zaradzić Sąd Najwyższy podjął stosowną 
uchwałę (ale nie tzw. „siódemkową”). Stanowisko to nie spotkało się z aprobatą 
Prokuratora Krajowego, który do wszystkich podległych mu prokuratorów skie-
rował swoje wytyczne. Doprowadziło to do sytuacji, w której sądy powszechne 
kierują się wskazaniami z uchwały, zaś prokuratorzy wytycznymi. Między nimi 
zaś są banki oraz ich klienci. 

Tajemnica bankowa zdefiniowana w  art.  104 ust.  1 
ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997  r. Prawo bankowe 
(Dz.U.  2018.2187 t.j.) jest szczególnym rodzajem ta-

jemnicy chroniącej interesy klienta banku. Świadczy o tym 
bardzo szeroki zakres ochrony obejmujący wszystkie infor-
macje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie 

negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na pod-
stawie której bank tę czynność wykonuje. Dodatkowo prze-
mawia za tym fakt, że do udostępniania informacji banko-
wych nie znajdują zastosowania ogólne przepisy kodeksu 
postępowania karnego, ale właściwe regulacje Prawa ban-
kowego. I właśnie na gruncie tych przepisów pojawiły się 
pytania, co do tego w jaki sposób prokurator może doma-
gać się od banku danych objętych tajemnicą w przypadku, 
o którym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy. Próbę 
rozstrzygnięcia tej sytuacji podjął Sąd Najwyższy w uchwa-
le (ale nie tzw. „siódemkowej”) z  dnia 30 marca 2016  r. 
(I  KZP  21/15). Stanowisko wyrażone w  tej uchwale wzbu-
dziło wątpliwości wśród prokuratorów, co w konsekwencji 
przełożyło się na wydanie wytycznych przez Pierwszego 
Zastępcę Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowe-
go z dnia 22 sierpnia 2017 r. (PK I BP 024.8.2017). 

Powyższe doprowadziło do swoistej dychotomii w prak-
tyce prawnej ponieważ sądy powszechne kierują się wska-
zaniami Sądu Najwyższego, zaś prokuratorzy opierają się na 
wytycznych Prokuratora Krajowego. Między nimi są banki 
oraz ich klienci, ale także reprezentujący ich prawnicy. Natu-
ralnie pojawia się zatem pytanie, o to która droga jest słusz-
na, albo, o to czy jest możliwość wypracowania swoistej via 
media między tymi stanowiskami.

Prokurator w banku – co z tajemnicą?

Jak wskazano na wstępie niniejszego opracowania, tajem-
nica bankowa jest tajemnicą szczególną, tak z  uwagi na 

dr Wojciech J. Kosior LL.M.

Fot. Tim Evans – Unsplash.com 

http://Unsplash.com
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swój szeroki zakres, jak i na sposób w  jaki udostępniane 
są dane nią objęte. Całościowo problematykę tę regulują 
przepisy art. 104 i następne Prawa bankowego. 

Bank i  jego pracownicy zobowiązani są do współpra-
cy z  prokuratorem w  zakresie wyznaczonym przepisami 
prawa. Współpraca ta w  zdecydowanej większości przy-
padków sprowadza się do udostępnienia danych objętych 
tajemnicą bankową. Lektura ustawy pozwala wyodrębnić 
trzy najbardziej typowe sytuacje, kiedy to prokurator może 
domagać się udostępnienia mu takich danych, a bank po-
winien dostosować się do takiego żądania. 

Art. 105 ust. 1 pkt 2 lit b Prawa bankowego
Zgodnie z dyspozycją tego przepisu bank ma obowiązek 
udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową 
na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się 
postępowaniem o przestępstwo lub przestępstwo skarbo-
we (1) przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy 
zawartej z bankiem, w zakresie informacji dotyczących tej 
osoby fizycznej; (2)  popełnione w  związku z  działaniem 
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, w  zakresie informacji dotyczących 
tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, (3) okre-
ślone w  art.  165a lub art.  299 ustawy z  dnia 6  czerwca 
1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600); (4) w za-
kresie zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką or-
ganizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej umowy 
o wykonywanie czynności bankowych, w celu weryfikacji 
zawarcia takich umów i czasu ich obowiązywania.

Art. 106a Prawa bankowego
W tym przypadku bank jest obowiązany do zawiadomienia 
prokuratora w razie uzasadnionego podejrzenia, że dzia-
łalność banku jest wykorzystywana w  celu ukrycia dzia-
łań przestępczych lub dla celów mających związek z prze-
stępstwem skarbowym lub innym przestępstwem niż 
przestępstwo, o którym mowa w art. 165a k.k. (finansowa-
nie terroryzmu) lub art. 299 k.k. (pranie pieniędzy). Wów-
czas też bank udostępnia dane objęte tajemnicą bankową 
z własnej inicjatywy, prokurator zaś może w każdym czasie 
żądać uzupełnienia informacji i to nawet przed formalnym 
wszczęciem postępowania. 

Art. 106b Prawa bankowego
Przepis ten stanowi, że poza przypadkami określonymi 
w  art.  105 i  art.  106a, prokurator prowadzący postępo-
wanie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe może 
żądać od banku udzielenia informacji stanowiących ta-
jemnicę bankową jedynie na podstawie postanowienia 
wydanego na jego wniosek przez właściwy miejscowo sąd 
okręgowy.

Tytułowy problem powstał na gruncie interpretacji 
art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b Prawa bankowego, czyli pierwsze-
go z wyżej wymienionych przypadków, ponieważ pojawi-
ła się wątpliwość jak należy rozumieć zwrot, że bank ma 

obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę 
bankową na żądanie prokuratora. Oś sporu przecięła ter-
min „na żądanie” i w tym przypadku doszło do ukształto-
wania się dwóch praktyk: sądowej i prokuratorskiej.

Sąd Najwyższy mówi jedno…

W dniu 30 marca 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (ale 
nie tzw. „siódemkową”) pod sygnaturą I KZP 21/15, w któ-
rej wskazał, że art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b Prawa bankowe-
go stanowi samodzielną niezależną od przepisu art.  217 
§ 1 i 2 k.p.k. podstawę prawną żądania przez prokurato-
ra udzielenia przez bank informacji stanowiących tajem-
nicę bankową. Oznacza to, że prokurator ma prawo żą-
dać, a  bank ma obowiązek udzielić informacji objętych 
tajemnicą bankową. Dodatkowo Sąd Najwyższy wskazał, 
że prokurator żądając takich informacji ma obowiązek wy-
dać postanowienie, na które bankowi będzie przysługiwać 
zażalenie na podstawie art. 302 § 1 k.p.k. do prokuratora 
bezpośrednio przełożonego. Sąd Najwyższy dodał też, że 
gdyby prokurator nie wydał takiego postanowienia, a za-
żądałby informacji objętych tajemnicą bankową zwykłym 
pismem (Sąd wskazał, że nie można wykluczyć, że w tym 
kierunku pójdzie prokuratorska praktyka) to na takie pi-
smo bankom będzie przysługiwać zażalenie na podstawie 
art. 302 § 2 k.p.k.

…a Prokurator Krajowy mówi drugie

Z  powyższym stanowiskiem nie zgodził się Prokurator 
Krajowy, który w  swoich wytycznych do podległych mu 
prokuratorów z dnia 22 sierpnia 2017 r. (PK I BP 024.8.2017) 
wskazał, że nie można się zgodzić z poglądem Sądu Naj-
wyższego, co do tego, iż żądanie prokuratora kierowane 
do banku ma przybrać formę zaskarżalnego postanowie-
nia. Zdaniem Prokuratora Krajowego, prokurator został 
wskazany w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b Prawa bankowego 
obok wielu innych podmiotów uprawnionych do uzyska-
nia informacji od banku i żaden z tych podmiotów nie zo-
stał przez ustawodawcę zobligowany do wydania posta-
nowienia w celu uzyskania informacji objętych tajemnicą 
bankową i żądanie żadnego z tych podmiotów nie jest ob-
jęte możliwością zaskarżenia w drodze zażalenia. Brak jest 
zatem podstaw, aby prokurator był w tym wypadku trak-
towany odmiennie niż pozostałe uprawione do uzyska-
nia informacji podmioty. Prokurator Krajowy wskazał, że 
tryb uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową 
jest autonomiczny i niezależny od trybu uregulowanego 
w k.p.k. i dlatego pismo z żądaniem prokuratora kierowane 
na podstawie art. 105 Prawa bankowego rodzi dla banku 
taki sam obowiązek udzielenia informacji objętych tajem-
nicą bankową, jak w przypadku skierowania takiego pisma 
przez inne określone w tym przepisie podmioty.
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Paraliż czy via media?

Powyższa sytuacja doprowadziła do powstania dwóch 
praktyk: jednej sądowej a drugiej prokuratorskiej. Sądy po-
wszechne kierują się wskazaniami wynikającymi z uchwały 
Sądu Najwyższego, a prokuratorzy podążają za wytyczny-
mi Prokuratora Krajowego. Łatwa zatem jest do wyobra-
żenia sytuacja, która może sparaliżować (lub znacznie 
utrudnić) ściganie przestępstw, gdzie konieczne będzie 
wykorzystanie informacji objętych tajemnicą bankową. 
Załóżmy bowiem, że prokurator kieruje pismo do banku 
oparte na art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b Prawa bankowego żą-
dając informacji objętych tajemnicą bankową. Bank – opie-
rając się na wskazaniach płynących z uchwały Sądu Naj-
wyższego – odmówi udzielenia takich informacji, składając 
na takie pismo zażalenie na podstawie art. 302 § 2 k.p.k. 
do prokuratora bezpośrednio przełożonego. Ten zaś, kie-
rując się wytycznymi Prokuratora Krajowego, przy odpo-
wiednim zastosowaniu art. 430 § 1 k.p.k. pozostawi takie 
zażalenie bez rozpoznania. W efekcie tego, bank na mocy 
art. 430 § 2 k.p.k. w związku z art. 465 § 1 i 2 k.p.k. zaskarży 
postanowienie prokuratora bezpośrednio przełożonego 
o pozostawieniu zażalenia bez rozpoznania do sądu wła-
ściwego do rozpoznania sprawy. Sąd powszechny, zapew-
ne odwołując się do uchwały Sądu Najwyższego, uchyli 
zaskarżone postanowienie, co jednak nie wywoła zamie-
rzonych skutków, bowiem prokurator prowadzący postę-
powanie, zgodnie z  wytycznymi Prokuratora Krajowego, 

ponownie wystąpi z pismem do banku żądając informacji 
objętych tajemnicą bankową. Bank ponownie je zaskar-
ży… I  tak sprawa utknie w tym formalnym gąszczu, a  to 
co najważniejsze, czyli ustalenie okoliczności przestępstwa 
i ściganie sprawcy, zejdzie na dalszy plan.

W tej sytuacji wydaje się konieczne poszukiwanie drogi 
pośredniej, która pozwoliłaby uniknąć ryzykowanego pa-
raliżu. Oczywiście najbardziej pożądane byłoby rozwiąza-
nie sporu przez samego ustawodawcę poprzez wprowa-
dzenie stosowanych zmian do Prawa bankowego. Gdyby 
jednak do tego nie doszło, to swoistą via media zapropo-
nował Prokurator Krajowy w swoich wytycznych i na 
obecnym etapie wydaje się to być rozwiązanie słuszne. 
Otóż postuluje on, aby prokurator domagający się informa-
cji objętych tajemnicą bankową na mocy art. ust. 1 pkt 2 
lit. b Prawa bankowego wydawał postanowienie tylko wte-
dy, gdy jednocześnie domaga się od banku udostępnienia 
oryginałów dokumentów objętych tajemnicą bankową. 
Wtedy formalną podstawą takiego postanowienia byłby 
art. 217 § 1 k.p.k., i takie orzeczenie doręczane byłoby do 
banku oraz innych osób, których prawa rzeczowe mogły 
zostać naruszone. Wtedy też postanowienie takie mogłoby 
zostać zaskarżone przez te podmioty na podstawie art. 236 
§ 1 k.p.k. Jednakże w takim zażaleniu można by kwestio-
nować wyłącznie zasadność żądania wydania oryginału 
dokumentu. Poza zakresem kontroli realizowanej poprzez 
wniesienie tego środka odwoławczego pozostawałoby za-
gadnienie zasadności żądania przez prokuratora udziele-
nia informacji objętych treścią tego dokumentu. ◾

Fot. JanBaby – Pixabay.com 

http://Pixabay.com
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DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE  
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej mogą 
ubiegać się o uzyskanie wsparcia finansowego z kilku źródeł. Poniżej przedsta-
wiono kilka wybranych spośród nich.

Wsparcie finansowe na uruchomienie własnej firmy –  
dotacje z Unii Europejskiej (dalej dotacje z UE)

Program Operacyjny Wiedza i Rozwój 
(działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na 
regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, 
poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego)

Kto może uzyskać dotacje?
Grupę docelową stanowią osoby w wieku 15–29 lat, tj. oso-
by, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukoń-
czyły 30 lat: 

 ◾ pozostające bez pracy (czyli wyłączenie osoby bier-
ne zawodowo), w tym w szczególności osoby, któ-
re nie uczestniczą w  kształceniu i  szkoleniu (tzw. 
osoby z kategorii NEET); uczestnikami projektu nie 
mogą być osoby bezrobotne oraz osoby bezrobot-
ne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy, 

 ◾ osoby zatrudnione na podstawy umów krótkoter-
minowych1 oraz pracujący w  ramach umów cy-
wilno-prawnych, imigranci (w  tym osoby polskie-
go pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące 
z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący.

Formy wsparcia 
 ◾ bezzwrotna dotacja inwestycyjna na utworzenie 

przedsiębiorstwa (23 050 zł),

1 Zgodnie z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  obszarze rynku 
pracy na lata 2014–2020 osoby zatrudnione na umowach krótkoter-
minowych to osoby: zatrudnione na umowę wskazującą na zawarcie 
stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia zawartej na czas określo-
ny, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 
6 miesięcy oraz których miesięczne zarobki nie przekraczają wysoko-
ści minimalnego wynagrodzenia.

 ◾ doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wie-
dzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, 

 ◾ wsparcie pomostowe (do 12 miesięcy).
Wkład własny nie jest wymagany. 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Podkarpackiego 
(działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości 
– osoby powyżej 29 roku życia)

Kto może uzyskać dotacje?
Wsparcie finansowe mogą uzyskać osoby bezrobotne oraz 
bierne zawodowo zamierzające rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej, które ukończyły 29 roku życia, 
przy czym zgodnie z dokumentacją konkursową, za osobę 
powyżej 29 roku życia, uważa się osobę, która w dniu roz-
poczęcia udziału w projekcie ukończyła 30 lat. 

Wsparcie adresowane jest do osób będących w  naj-
trudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: 

 ◾ osób w wieku od 50 roku życia, tj. osób, które w dniu 
rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat,

 ◾ osób długotrwale bezrobotnych, tj. osób bezrobot-
nych nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy; 
status na rynku pracy jest określany w dniu rozpo-
częcia uczestnictwa w projekcie (do okresu pozo-
stawania bez pracy wlicza się również okres przed 
rejestracją w urzędzie pracy)2,

2 Definicja osoby długotrwale bezrobotnej na podstawie Wytycznych 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020: 

apl. rad. dr Agnieszka Pieniążek
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 ◾ kobiet, 
 ◾ osób niepełnosprawnych. 

Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały 
wpis do rejestru CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub pro-
wadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych 
przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorni-
czą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
dzień przystąpienia do projektu.

Formy wsparcia
 ◾ wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób zamierzają-

cych rozpocząć prowadzenie działalność gospodar-
czej, uwzględniające indywidualne potrzeby uczest-
ników, 

 ◾ bezzwrotna dotacja (dotacja inwestycyjna) – środ-
ki finansowe na rozwój przedsiębiorczości, do wy-
sokości nieprzekraczającej sześciokrotności prze-
ciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa 
w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu 
przyznania wsparcia, tj. w dniu podpisania umowy 
o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, 

 ◾ wsparcie pomostowe – wsparcie finansowe uzupeł-
nione o  wsparcie w  postaci usług doradczo-szko-
leniowych o  charakterze specjalistycznym (indy-
widualnym i  grupowym) oraz pomoc finansowa 
wypłacana miesięcznie w  kwocie nie większej niż 
równowartość minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę, o  którym mowa w  przepisach o  minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień 
wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 
6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomie-
nia) działalności gospodarczej.

Wkład własny nie jest wymagany. 

Procedura ubiegania się  
o uzyskanie dotacji z UE

O udział w projektach, który jest pierwszym z warunków 
uzyskania dofinansowania, należy ubiegać się w  organi-
zacjach, które uzyskały dofinansowanie na realizację pro-
jektów. Konkursy ogłaszane są przez Wojewódzki Urzędy 
Pracy w Rzeszowie. 

Konkurs na realizację projektów w  ramach działania 
1.2.1 (dotacje dla osób w wieku do 29 lat) ogłoszony zo-
stał w  kwietniu br. Upublicznienie wyników planowane 
jest na 31 sierpnia br. Do oceny merytorycznej skierowano 
183 projekty. Na realizację projektów zaplanowano kwotę 
ponad 45,6 mln zł. 

Załącznik nr 2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/59712/zal_2_WL WK _ 
EFS_09_07_2018.pdf (dostęp: 2 lipca 2019).

Z kolei najbliższy konkurs na realizację projektów w ra-
mach działania 7.3 (dotacje dla osób powyżej 29 roku życia) 
planowany jest w sierpniu 2019 r. Wyniki konkursu ogło-
szone zostaną prawdopodobnie około 6 miesięcy później. 
Termin ten uzależniony jest od liczby złożonych wniosków. 

Przystąpienie do projektów możliwe jest dopiero po 
podpisaniu umowy o  dofinansowanie przez podmioty, 
których projekty zostały wybrane do dofinansowania, 
w trakcie trwającej akcji rekrutacyjnej prowadzonej w ra-
mach tych projektów.

Lista projektów, które wybrane zostały do dofinanso-
wania zamieszczona zostanie m.in. na:

 ◾ Serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój, https://
www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/ (dzia-
łanie 1.2.1),

 ◾ Serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego, https://www.rpo.podkar-
packie.pl/index.php/nabory-wnioskow (działanie 7.3).

Wyszukanie projektów, w  ramach których można 
ubiegać się o  uzyskanie jednorazowej dotacji na rozpo-
częcie działalności oraz wsparcie pomostowe jest możli-
we np. za pośrednictwem Portal Funduszy Europejskich: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/.

Rekrutacja do udziału w  projekcie jest wieloetapowa 
i zazwyczaj składa się z oceny formalnej formularzy rekru-
tacyjnych złożonych przez kandydatów, oceny merytorycz-
nej planowanej działalności gospodarczej oraz rozmowy 
z doradcą zawodowym. 

Do projektu zakwalifikowywane zostają osoby, które 
zdobędą najwyższą liczbę punktów podczas rekrutacji, 
do wyczerpania limitu miejsc zaplanowanych w  ramach 
danego projektu. 

Dotacje przyznawane są na podstawie biznes pla-
nów, których opracowanie poprzedza udział w  szkole-
niach przygotowujących do ich opracowania oraz samego 

Fot. Alexas_Fotos – Pixabay.com 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/59712/zal_2_WLWK_EFS_09_07_2018.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/59712/zal_2_WLWK_EFS_09_07_2018.pdf
https://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/
https://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/
http://Pixabay.com
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prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnik projek-
tu ma również możliwość skorzystania z indywidualnego 
doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz przygotowania biznes planu. 

Uczestnicy, którzy przygotowali najlepsze biznesy pla-
ny, uzyskują wsparcie finansowe w postaci dotacji inwesty-
cyjnej oraz wsparcia pomostowego. Kwota dotacji inwesty-
cyjnej jaką można uzyskać, może różnić w poszczególnych 
projektach, jednak nie może przekraczać sześciokrotności 
przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Katalog możliwych wydatków

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach jednorazo-
wej dotacji inwestycyjnej jest zamknięty, a w jego ramach 
finansowaniu podlegają: 

zakup nowych środków trwałych,
 ◾ zakup nowego pozostałego sprzętu i wyposażenia, 

dla których prowadzona będzie ewidencja ilościo-
wa lub ilościowo-wartościowa, 

 ◾ zakup używanych środków trwałych oraz pozosta-
łego sprzętu i wyposażenia, 

 ◾ zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 ◾ zakup robót i/lub materiałów budowlanych w celu do-

stosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do 
podejmowania działalności gospodarczej pod warun-
kiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami 
przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem,

 ◾ środki transportu na warunkach określonych w re-
gulaminie opracowanym w danym projekcie. 

Nie kwalifikuje się tym samym m.in.: leasing maszyn, 
pojazdów i urządzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 

wniesienie wkładów do spółek, zakup nieruchomości, 
opłaty administracyjne i skarbowe, podatki, udziały wno-
szone do spółek, zakup akcji, obligacji, wniesienie kaucji, 
sfinansowanie wydatków, które wcześniej były objęte 
wsparciem ze środków Wspólnoty lub w stosunku do któ-
rych udzielona została pomoc publiczna (zakaz podwój-
nego finansowania), zapłata kar i  grzywien, w  tym rów-
nież kar umownych wynikających z naruszenia zawartych 
w ramach prowadzonej działalności umów, zapłata składek 
ubezpieczeniowych. Te ostanie mogą być jednak sfinanso-
wane w ramach wsparcia pomostowego. 

Wypłata dotacji i zwrot środków 

Dotacja przekazywana jest w systemie zaliczkowo-refun-
dacyjnym, zazwyczaj w  ten sposób że 90% kwoty dota-
cji, wypłacane jest po podpisaniu umowy o  otrzymanie 
wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej), a pozostała 
część tj. płatność końcowa (uzupełniająca), w formie refun-
dacji poniesionych przez uczestnika projektu całkowitych 
wydatków na realizację inwestycji, w wysokości nieprze-
kraczającej kwoty dotacji. Płatność końcowa wypłacana 
jest niezwłocznie po zatwierdzeniu całkowitego rozlicze-
nia inwestycji objętej dotacją.

Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe 
na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania 
zwrotu otrzymanych środków (tzn. bezzwrotnej dotacji 
oraz wsparcia pomostowego) wraz z należnymi odsetka-
mi, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres 
krótszy niż 12 miesięcy, albo naruszone zostały inne wa-
runki umowy, w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia 
tych środków.

Dofinansowanie na uruchomienie własnej działalności –  
dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Kto może uzyskać dotacje?

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukują-
cy pracy niepozostający w  zatrudnieniu mogą ubiegać 
się z  Funduszu Pracy jakim dysponują Powiatowe Urzę-
dy Pracy, o środki na podjęcie działalności gospodarczej, 
w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji 
i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. Dofi-
nansowanie przyznawane jest zarówno osobom które nie 
ukończyły, jak i tym które ukończyły 29 rok życia. 

Osoba ubiegająca się o takie wsparcie nie może w okre-
sie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku pro-
wadzić działalności gospodarczej (urzędy mogą wyzna-
czyć także dłuższe okresy czasu). Dofinansowanie nie jest 
przyznawane osobom, które w okresie 12 miesięcy przed 

złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia 
propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub 
stażu.

Katalog możliwych wydatków

Dotacja ma charakter jednorazowy i jest przeznaczona na 
sfinansowanie kosztów związanych z  podjęciem działal-
ności gospodarczej. Katalog wydatków możliwych do sfi-
nansowania jest podobny jak w  przypadku dotacji z  UE 
opisanych powyżej, tj. obejmuje w  szczególności zakup 
środków trwałych, urządzeń, usług i materiałów reklamo-
wych, pozyskanie lokalu. Nie ma jednak możliwości uzy-
skania wsparcia pomostowego. 
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Uzyskanie dofinansowania i zwrot środków 

Wniosek o  przyznanie dotacji należy składać do Powia-
towego Urzędu Pracy, w  którym osoba ubiegająca się 
o  dofinansowanie jest zarejestrowana. Czas rozpatrzenia 
wniosku o  przyznanie dofinansowanie na prowadzenie 
działalności gospodarczej wynosi 30 dni od dnia złożenia 
kompletu wymaganych dokumentów. 

Dofinansowanie ze środków Powiatowego Urzędu Pracy 
można uzyskać tylko jeden raz. Wysokość dofinansowania 
jest zróżnicowana w przypadku poszczególnych urzędów, 
nie może jednak przekroczyć sześciokrotności przeciętne-
go wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 
pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach ryn-
ku pracy. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są 
w regulaminach właściwych jednostek. 

Wkład własny nie jest wymagany. Jednak niektóre urzę-
dy w regulaminach określają zalecany poziom wkładu wła-
snego. 

Osoba która uzyskała dofinansowanie będzie zobowią-
zana do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 
12 miesięcy od jej rozpoczęcia oraz nieskładania w  tym 
okresie wniosku o jej zawieszenie. Również w tym okresie 
nie ma możliwości podejmowania zatrudnienia. Na udoku-
mentowanie i rozliczenie poniesionych wydatków przewi-
dziano 2 miesiące od dnia podjęcia działalności.

Otrzymane środki wraz z odsetkami podlegają zwro-
towi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania sta-
rosty, jeżeli działalność gospodarcza będzie prowadzona 
przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zosta-
ną inne warunki umowy dotyczące przyznania wspomnia-
nych środków.

Podsumowanie

 ◾ Jednorazową dotację na uruchomienie działalności 
oraz wsparcie pomostowe ze  środków UE można 
uzyskać przystępując do projektu, stąd ograniczo-
ne jest ono czasem trwania projektu i dostępności 
tych projektów.

 ◾ Dofinansowanie uzyskane ze  środków Powiato-
wych Urzędów Pracy nie jest uzależnione od przy-
stąpienia do projektu, zasadniczo wnioski można 
więc składać w trybie ciągłym (w zależności od do-
stępności środków).

 ◾ Kwota przyznana w ramach dotacji z UE jest większa 
(oprócz dotacji inwestycyjnej obejmuje bowiem rów-
nież wsparcie pomostowe, które w pewnych przypad-
kach może być przyznane na okres nawet 12 miesięcy). 

 ◾ Proces ubiegania się o dotację unijną jest bardziej 
sformalizowany i jest poprzedzony obligatoryjnym 
udziałem w szkoleniach.

 ◾ Rozliczenie dotacji finansowanej ze środków UE jest 
zazwyczaj bardziej złożone niż w przypadku środ-
ków pochodzących z Powiatowych Urzędów Pracy.
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SZKOLENIE WYJAZDOWE  
APLIKANTÓW RADCOWSKICH W SOLINIE

Stało się już tradycją, że aplikanci radcowscy ze wszystkich roczników, co roku 
wyjeżdżają na wspólny wyjazd szkoleniowy zorganizowany przez Okręgową 
Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. Również w tym roku, w dniach od 31 maja 
do 02 czerwca 2019 r., aplikanci radcowscy przy OIRP Rzeszów uczestniczyli 
w szkoleniu wyjazdowym, które odbyło się w ośrodku AMW Rewita Solina. 

Miejsce to, popularnie nazywane przez aplikantów – 
„Jawor” (ze  względu na dawną nazwę ośrodka), 
zlokalizowane jest w  malowniczej miejscowości 

Solina, w samym sercu Bieszczad, nad urokliwym Zalewem 
Solińskim. 

Warto również napisać parę słów o  samym ośrodku 
szkoleniowym AMW Rewita. Ośrodek Rewita Solina nale-
ży do Agencji Mienia Wojskowego, jest to dawny Wojsko-
wy Zespół Wypoczynkowy „Jawor”, który powstał w 1972 
roku. Ośrodek położony jest około 9 km od zapory soliń-
skiej, na słonecznym, południowym stoku góry. Stanowi 
on idealne miejsce wypoczynku dla poszukujących spo-
koju i wyciszenia na łonie przyrody z dala od smogu, ha-
łasu i  gęsto zaludnionych miejskich aglomeracji. Miejsce 
to jest bardzo klimatyczne, panuje w nim ciepła atmosfera 
minionych lat. Kompleks wypoczynkowy posiada wspania-
łe położenie – tuż nad jeziorem, gdzie otacza go piękna 
przyroda. 

Podobnie jak w poprzednich latach, również i w  tym 
roku aplikanci radcowscy wszystkich roczników mieli za-
pewniony ciekawy i  różnorodny harmonogram pobytu. 
Podczas wyjazdu szkoleniowego, obok zdobywania wie-
dzy praktycznej, uczestnicy integrowali się biorąc udział 
w przygotowanych na ich przyjazd atrakcjach. Głównym 
punktem wyjazdu były ciekawe wykłady i szkolenia pro-
wadzone przez wykwalifikowaną kadrę. 

W  pierwszym dniu wyjazdu aplikanci uczestniczy-
li w  szkoleniu przeprowadzonym przez r.  pr.  Mirosławę 
Sołtysik. Wykład pt. „Praktyczne aspekty postępowania 
w sprawach z zakresu prawa rodzinnego” w ciekawy spo-
sób przybliżył aplikantom tematykę prawa rodzinnego 
z praktycznej perspektywy nadającej się do zastosowania 
w późniejszym życiu zawodowym. W kolejnym dniu szko-
lenia aplikanci radcowscy zgłębili wiedzę na wciąż budzący 
wiele wątpliwości temat wpływu rozporządzenia o ochro-
nie danych osobowych na działalność kancelarii prawnej. 

apl. rad. Justyna Wojdyło

Fot. A. Cisek Fot. P. Dubis
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Interesujący wykład pt. „RODO w  kancelarii prawnej” 
przedstawił r.  pr.  Paweł Dubis. Nad całym wydarzeniem, 
biorąc w nim aktywny udział czuwali Małgorzata Wajda – 
Kierownik Biura, Kierownik szkolenia – r. pr. Jacek Rudnicki 
oraz Opiekun roczników szkoleniowych – r. pr. Aleksander 
Cisek, a także Przewodnicząca Komisji ds. aplikacji radcow-
skiej r. pr. Maria Siuda.

Pomiędzy szkoleniami znalazł się również czas na indy-
widualne konsultacje z wykładowcami, a także na wspólny 
odpoczynek i integrację wszystkich roczników. Korzystając 
z pięknej pogody, która jak zaczarowana dopisuje każde-
go roku, aplikanci mogli wypoczywać nad wodą, opala-
jąc się w  promieniach słonecznych. Na zwolenników ak-
tywnego odpoczynku czekała atrakcja w postaci wyjścia 
w góry z profesjonalnym bieszczadzkim przewodnikiem. 
Tegoroczna trasa wyjścia w góry, wiodła przez: Muczne – 
Bukowe Berdo – Przełęcz Krygowkiego – Szeroki Wierch – 
Ustrzyki Górne. Część aplikantów wspólnie wypoczywała 
podczas sportowych gier i zabaw zespołowych. 

Wieczorami aplikanci radcowscy wszystkich roczników 
integrowali się podczas zorganizowanej dyskoteki, a  na-
stępnego dnia w trakcie wspólnego oglądania meczu piłki 
nożnej i pysznego grilla z muzyką. Piękna pogoda i wspa-
niała atmosfera sprzyjały nawiązywaniu nowych znajomo-
ści i zacieśnianiu już istniejących relacji. 

Na koniec warto również wspomnieć, że tradycja 
wspólnych wyjazdów szkoleniowych dla aplikantów zor-
ganizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych 
w Rzeszowie trwa od wielu lat. We wcześniejszych latach 
aplikanci radcowscy wszystkich roczników wyjeżdżali do 

Ośrodka Wypoczynkowego „BYSTRE” położonego w sercu 
Bieszczad na terenie gminy Baligród. Ówczesnym Dzieka-
nem OIRP Rzeszów była r. pr. Barbara Petruszewicz. Pod-
czas 2–3 dniowego wyjazdu szkoleniowego aplikanci rad-
cowscy, obok zdobywania wiedzy praktycznej w  trakcie 
zajęć, np. symulacji rozpraw sądowych, integrowali się bio-
rąc udział w przygotowanych na ich przyjazd atrakcjach ta-
kich jak zawody sportowe, czy wyjście w góry. Piękna oko-
lica i  wspaniała atmosfera wyjazdu sprzyjały integracji, 
zwłaszcza, że poszczególne roczniki były mniej liczne, niż 
miało to miejsce w późniejszych latach. 

Z  uwagi na wzrost liczby aplikantów, po kilku latach 
zmieniono miejsce wyjazdów szkoleniowych na ośrodek – 
WZW Jawor Solina (obecny – AMW Rewita Solina). Jest to 
znacznie większy ośrodek, zdolny przyjąć dużą grupę apli-
kantów liczącą wówczas od 200 do 250 osób. Ówczesnym 
Dziekanem OIRP Rzeszów był r. pr. Bolesław Stöcker, a na-
stępnie r. pr. Marek Skierczyński. Podobnie jak w poprzed-
nich latach aplikanci radcowscy wszystkich roczników mie-
li zapewniony ciekawy harmonogram pobytu. Głównym 
punktem tych wyjazdów były różnorodne wykłady i szko-
lenia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Pod-
czas pobytów szkoleniowych uczestnicy również integro-
wali się biorąc udział w przygotowanych na ich przyjazd 
atrakcjach. 

Wspólne wyjazdy szkoleniowe zorganizowane przez 
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie to niewąt-
pliwie cudownie spędzony czas, w klimatycznym miejscu, 
pozwalający nawiązać nowe znajomości, a  także zdobyć 
przyjaźnie na całe życie. ◾

Fot. P. Dubis Fot. P. Dubis
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VI OGÓLNOPOLSKIE FORUM APLIKANTÓW
 RADCOWSKICH W ZIELONEJ GÓRZE

W dniach 17–19 maja 2019 r. odbyło się VI Ogólnopolskie Forum Aplikantów 
Radcowskich. Głównym celem tego cyklicznego wydarzenia jest wymiana 
doświadczeń, integracja oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w kwe-
stii kształtu aplikacji, które następnie prezentowane jest władzom samorządu 
radcowskiego.

Gospodarze tegorocznego forum  – Okręgowa Izba 
Radców Prawnych w Zielonej Górze wraz z Dziekan 
Rady OIRP w Zielonej Górze Jowitą Pilarską-Korczak 

stanęli na wysokości zadania i odpowiednio zadbali o zaple-
cze organizacyjne sprzyjające realizacji założeń wydarzenia.

Na forum stawiły się reprezentacje dziewiętnastu Okrę-
gowych Izb Radców Prawnych z całej Polski, w tym również 
Aplikanci z Rzeszowa – Nina Walczyk, Jagoda Celek i Grze-
gorz Olewiński, którym towarzyszył opiekun roku – radca 
prawny Aleksander Cisek. Aplikanci uczestniczyli w pracy 
w grupach nad ustalonymi przez nich samych zagadnie-
niami. Poszczególne zespoły zajęły się tematami takimi jak: 
ewaluacja aplikacji, praktyki, nadto poruszona została kwe-
stia idealnego wykładowcy, a także omówiono aktywność 
aplikanta radcowskiego w samorządzie radców prawnych.

apl. rad. Jagoda Celek

Fot. J. Celek Fot. M. Świcarz 

Fot. M. Świcarz 
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Wypracowane stanowiska poszczególnych grup zosta-
ły zaprezentowane przez reprezentantów na panelu dys-
kusyjnym i  przedyskutowane z  przedstawicielami samo-
rządu oraz aplikantami z pozostałych grup. Podsumowanie 
oraz konkretne postulaty zostały spisane po forum, a na-
stępnie dalej przekazane, ponieważ jak pokazują wcze-
śniejsze edycje – głos aplikantów ma znaczenie i przeło-
żyć się może na konkretne zmiany.

Na zakończenie, uczestnicy forum mieli przyjemność 
wysłuchać wykładu Jerzego Stępnia, sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Głównym tematem 
wystąpienia była hierarchia aktów prawnych, ale aplikanci 
mogli również poznać wiele anegdot z  życia prelegenta 
oraz dowiedzieć się jakie cechy powinien posiadać prawnik 
w dzisiejszych czasach. ◾

Fot. M. Świcarz

Fot. M. Świcarz 

Fot. M. Świcarz 

Fot. M. Świcarz 

Fot. M. Świcarz 
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INSTYTUCJA ZAJAZDU

Ósma księga „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza nosi tytuł „Zajazd”, a podtytuł tej epopei – „Ostatni zajazd 
na Litwie”. Odwieczny spór między rodem Horeszków a Soplicami kończy się zajazdem. Szlachta pod 
wodzą Gerwazego najeżdża Soplicowo, zdobywa dwór, po czym Klucznik jako biegły w prawie żąda od 
Woźnego, by tenże niezwłocznie urzędowo ogłosił intromisję Hrabiego na dobrach Soplicowa. Woźny 
wszakże, szczwany lis, udając powolność żądaniu Gerwazego, ucieka „w kapustę” korzystając z chwili 
nieuwagi nieprzyjaciół. 

Zatem do formalnego osadzenia Hrabiego na Soplico-
wie nie dochodzi. Szlachta tymczasem szykując ucztę 
dla uczczenia zwycięstwa urządza prawdziwą rzeź 

w oborach i kurnikach, pustoszy piwnice Soplicowa. Zajazd 
kończy się całonocnym obżarstwem i pijaństwem. Przypo-
minając ten fragment epopei, nie sposób nie zauważyć, iż 
zarówno z jej treści, jak i objaśnień samego poety do pierw-
szego wydania dzieła wyłania się postać Mickiewicza – tę-
giego jurysty. Zadziwia znajomością organizacji sądownic-
twa szlacheckiego, procedur i zwyczajów sądowych.

 Przypominając powyższy epizod należy stwierdzić, że 
instytucja „zajazdu” funkcjonowała w  temidzie staropol-
skiej jako legalny środek egzekucji wyroków sądowych. 
Egzekucję sprawował urząd starosty. Urząd ten wprowa-
dzono w Polsce pod koniec rozbicia dzielnicowego za pa-
nowania Wacława  II dla wzmocnienia władzy monarszej 
ostatnich Piastów, w tym – władzy sądowniczej. Starosta 
był namiestnikiem monarchy, w  jego imieniu sprawował 
władzę, zwoływał wiece sądowe, wykonywał jurysdykcję 
przy pomocy sędziego, podsędka i pisarza pochodzących 
z nominacji królewskiej. Jeśli z braku czasu nie mógł osobi-
ście wykonywać funkcji sądowniczych, miał prawo, za zgo-
dą monarchy, powierzyć wydawanie wyroków sędziemu, 
który przy pomocy dobranych sobie asesorów rozstrzygał 
sprawy w imieniu króla. Urząd starosty przetrwał do końca 
szlacheckiej Rzeczpospolitej. 

Urząd starosty był również uprawniony do ścigania 
przestępców, więzienia ich do czasu rozprawy. Egzekucja 
z nieruchomości pozornie łatwiejsza niż ściganie złoczyń-
ców po całym kraju, stanowiła dla starosty nie lada wyzwa-
nie. Szczególnie było to trudne w czasach postępującego 
rozpasania szlacheckiej wolności i powszechnej anarchii. 
Starosta ze swą nieliczną służbą był niejednokrotnie bez-
radny wobec możnego sobiepana dysponującego większą 
siła zbrojną, który demonstracyjnie lekceważył i wyroki są-
dowe, i władzę starościńską. Dość przypomnieć znanych 
warchołów Łaszcza i Stadnickiego, którzy podbijali swoje 

delie wyrokami sądowymi. Dla wzmocnienia władzy eg-
zekucyjnej, sejm w 1609 r. uchwalił konstytucję, na mocy 
której starosta dla wzmocnienia swoich sił mógł organizo-
wać „zajazd” na siedzibę opornego skazanego, a okolicz-
na szlachta (tylko posesjonaci) z powiatu miała obowiązek 
stawić się na wezwanie pod rygorem kary 100 grzywien. 
Mimo tak znacznego zagrożenia szlachta na wezwanie sta-
rosty stawiała się lub je zupełnie ignorowała. Jeśli skazany 
nie był popularny, miał w okolicy wrogów, szlachta stawia-
ła się zbrojnie jak na wojnę, bo zajazd traktowano jako oka-
zję do odwetu czy do osobistych porachunków. Pustoszo-
no więc dobra banity, mordowano, rabowano bezkarnie, 
bo skazany nie uznający wyroku był wyjęty spod prawa. 
Jeśli zaś skazany cieszył się mirem w okolicy, a wyrok uzna-
wano za niesprawiedliwy, wezwania starosty pozostawa-
ły bezskuteczne. U  schyłku szlacheckiej Rzeczpospolitej, 
w dobie nieomal całkowitego bezprawia, gdy władza sta-
rościńska była coraz słabsza, z często – na usługach magna-
terii, zajazdy stały się sposobem załatwiania prywatnych 
porachunków zwaśnionych rodów. Korzystano przy tym 
powszechnie z  usług szlachty  – gołoty. Tak to instytucja 
prawa powołana do jego egzekucji przekształciła się w jej 
zaprzeczenie. ◾

r. pr. Edward Ochał 

„Zajazd na Soplicowo”, grafika autorstwa M. Gierymskiego
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RZESZÓW, PLAC ŚRENIAWITÓW 3. 
ZAMEK, SĄD, BURG, A MOŻE  

JESZCZE COŚ INNEGO? 

Który z prawników naszego regionu nie zna tego adresu? Sąd dla nas wszystkich 
był tu od zawsze. Kiedyś pełen ludzi i gwaru, obecnie po wyprowadzeniu z gma-
chu sądu rejonowego i prokuratury pełen powagi i spokoju, gdzie tylko czasem 
można spotkać oczekujące na rozprawę strony. Wszystko się zmienia, nawet tu 
w „zamku”, w którym sąd wydawać by się mogło, był „od zawsze”. O jego historii 
napisano wiele, ale tu skupmy się na pewnych epizodach, które znalazły swoje 
odbicie na ilustracjach z pewnej kolekcji. Zdjęcia i pocztówki pokazują, iż nie za-
wsze i nie tylko był tu sąd a gmach ten na przestrzeni lat służył wielu instytucjom 
i odwiedzało go szereg historycznych postaci. 

r. pr. Jacek Rudnicki

Zamek Lubomirskich od frontu przed przebudową

Zamek Lubomirskich przed przebudową, widok od strony połu-
dniowej. Obecnie wzdłuż murów przebiega ul. Chopina Narożnik Zamku Lubomirskich od strony zachodniej
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Pierwotnie budowla o której mowa była urządzeniem 
warownym i siedzibą właścicieli Rzeszowa, pamięta-
jącą Spytka Ligęzę. Prywatną własnością tego rodu, 

a  potem jego spadkobierców był do pierwszej połowy 
XIX wieku, kiedy to za długi podatkowe rodziny Lubomir-
skich zamek przejęli Austriacy. Od tego momentu budynek 
służył celom urzędowym, dziś powiedzielibyśmy publicz-
nym. Z czasem urządzono w zamku sąd, a także więzienie. 
Dodać tu należy, iż sąd przeprowadzono z budynku miesz-
czącego się przy ul. Baldachówka. 

Z czasem, mimo remontów i pewnych modernizacji kil-
kusetletni budynek warowny przestał spełniać swe funkcje 

i władze austriackie postanowiły wybudować w jego miej-
scu nowy gmach sądu. Doszło do tego w  pierwszych la-
tach XX wieku. Ze starej budowli zostały tylko fundamenty 
i część bramy wejściowej. Reszta budynku została zburzona 
wraz z  obiektem więziennym umiejscowionym w  obrysie 
murów od strony wschodniej. Nowy gmach przeznaczo-
ny został na sąd i więzienie i tak jako „C.K. Sąd Obwodowy” 
funkcjonował – z perturbacjami – do odzyskania niepodle-
głości. Dodać tu należy, iż w czasie I wojny światowej i oku-
pacji rosyjskiej gmach zajęty był przez wojsko, a  sądy nie 
funkcjonowały. Źródła donoszą, iż w tym czasie sędziowie, 
aby się utrzymać zorganizowali sklep handlujący zieleniną. 

Zamek Lubomirskich od strony wschodniej w trakcie rozbiórki. Widoczny na drugim planie budynek więzienia.  
Obecnie w miejscu starej chałupy biegnie Aleja Lubomirskich

Fotografia przedstawiająca sędziego 
w czasach austriackich. Fotografia 

wykonana przez zakład fotograficz-
ny Edwarda Janusza w Rzeszowie Wybudowany C.K. Sąd w pełnej krasie na pocztówce z 1912 roku
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Po odbiciu Rzeszowa z  rąk Rosjan zamek zajęli Prusacy 
urządzając tam koszary i sztab. Z tego okresu zachowała się 
pocztówka, a także zdjęcie na stronie tytułowej (znanego 
do dzisiaj) tygodnika Die Welt obrazująca cesarza Prus Wil-
helma wraz z feldmarszałkiem Mackensenem wizytujących 
gmach rzeszowskiego sądu. Dodać też należy, iż fosy przy 

murach zamkowych w czasie pierwszej wojny służyły jako 
miejsca egzekucji dezerterów z armii austriackiej. 

Po odzyskaniu niepodległości do budynku wrócił (już 
polski) wymiar sprawiedliwości w postaci sądów, prokura-
tury, ale także i więzienia. Co znamienne w nazewnictwie 
używanym przez mieszkańców miasta obiekt funkcjonował 

Pocztówka z okresu międzywojennego. W jej opisie widnieje już 
Sąd Okręgowy

Rzeszowski zamek jako „gwiazda” na okładce czasopisma 
Die Welt. Przedstawia Cesarza Wilhelma oraz autora operacji 
gorlickiej feldmarszałka Mackensena na tle bramy zamkowej

To samo ujęcie, lecz nieco inaczej skadrowane trafiło  
na propagandowe pocztówki 

Pocztówka propagandowa z czasów I wojny światowej obrazu-
jąca rzekome braterstwo broni żołnierzy niemieckich i austriac-

kich na tle rzeszowskiego zamku
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jako „sąd”. Nie używano nazwy zamek. W czasach II Rzecz-
pospolitej trafił na czołówki gazet z tego powodu, iż z tu-
tejszego więzienia w  sposób spektakularny uciekało lub 
próbowało uciekać kilku sławnych przestępców. 

Kolejny zwrot w historii budynku, to II wojna światowa. 
Po jej wybuchu, w ramach amnestii polskie władze wypu-
ściły niemal wszystkich odsiadujących tu wyroki więźniów, 
a  obiekt w  swe władanie objęły władze okupacyjne. Tu 
w początkach wojny – o czym informuje obecnie specjalna 
tablica – więziony był kilkukrotny premier Polski – Wincen-
ty Witos. W tym miejscu należy powiedzieć, iż pozbawie-
nie wolności premiera Witosa nie polegało na więzieniu 

go stricte w jednej z więziennych cel. Władze niemieckie, 
w  początkach wojny, nie miały dokładnego scenariusza 
dalszych wydarzeń i  jednym z  branych pod uwagę wa-
riantów było stworzenie kolaboracyjnego rządu z polską 
obsadą. Niemcy w  byłym premierze upatrywali jednego 
z kandydatów na szefa tego ciała. Stąd, nie chcąc Witosa do 
siebie zrażać, przetrzymywali go w rzeszowskim więzieniu 
w otwartej celi z możliwością spacerowania przez osadzo-
nego po wydzielonym skrzydle gmachu.

Taka sytuacja nie trwała długo. W momencie, gdy Rze-
szów został stolicą powiatu w ramach Generalnej Guber-
ni, a rządy objął starosta Heinz Echaus postanowił zrobić 
z  gmachu sądu siedzibę swego urzędu. Na wzór swego 
szefa Hansa Franka rządzącego z zamku na Wawelu, swoją 
siedzibę zaczął również nazywać zamkiem (Burg). Z zamku 
wyprowadził obsługujące Polaków szczątkowe sądy i urzą-
dził w nim obok swoich biur również siedziby kilku urzędów 
oraz sądy niemieckie. W tym też czasie zamek w bezładzie 
opuściły sądowe archiwa, które pozostawione bez dozo-
ru służyły jako źródło opału oraz surowiec do pakowania 
np. mięsa i innych artykułów spożywczych przez okres cały 
okupacji. Funkcji swej nie zmieniło więzienie, które szybko 
zapełniło się głównie Polakami podejrzanymi o działalność 
konspiracyjną. Wówczas, pod rządami Echausa zmieniła się 
okolica otaczająca „Burg”. Wyburzeniom uległo szereg bu-
dynków stojących na drodze dojazdowej do zamku, po to 
tylko aby zamek lepiej się prezentował. Skuto wszystkie 
polskie emblematy na murach i wieży, gdzie umocowano 

Fotografia żołnierza Wehrmachtu na tle bramy wejściowej. 
Tablice na murze informują o nowej funkcji budynku

Dr Heinz Ehaus – starosta rzeszowski w swym biurze na Zamku. 
On był pomysłodawcą wyrzucenia polskich sądów z budynku

Scena powitania Gubernatora Hansa Franka przed rzeszowskim 
zamkiem
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niemieckiego orła. Stan taki trwał do początków sierpnia 
1944 roku, tj. do wyparcia Niemców z Rzeszowa. Przed do-
konaniem odwrotu opróżniono z  więźniów poprzez ich 
wywózkę do obozów, a częściowo stracenie na miejscu. 

Po wojnie do budynku wróciły sądy i prokuratura a tak-
że więzienie, które szybko zapełniło się członkami nie tyl-
ko polskiego, ale też i ukraińskiego podziemia. Rzeszowski 
sąd, a w szczególności dziedziniec, stał się świadkiem setek 
egzekucji. Tu bowiem wykonywano kary śmierci, głównie 
na skazanych członkach OUN i UPA. Mówi się też o koniecz-
ności zbadania terenu dziedzińca budynku, gdyż zacho-
dzą podejrzenia o istnieniu pochówków w tym miejscu. Do 
dzisiaj mam w pamięci dyskusję z lat dziewięćdziesiątych 
prowadzoną przez mocno leciwych adwokatów. Wiedli oni 
spór o to, po której stronie od wejścia na dziedzińcu stała 
szubienica, którą pamiętali z początków swej prawniczej 
kariery sięgającej lat pięćdziesiątych. 

Stan taki utrzymywał się do początku lat osiemdziesią-
tych, kiedy z budynku przy Placu Gwardii Ludowej 3 (taką 
nazwę nosił w  latach 1950–1990) przeniesiono do Załęża 
zakład karny. Tu należy wspomnieć o pewnym rzeszowskim 
kolorycie. Więzienie zajmowało m.in. wschodnie skrzydło 
zamku z oknami wychodzącymi na wyniesioną ponad fosę 
ul. Kasztanową (obecnie Aleja Lubomirskich). W czasie dnia 
permanentnie można było na tejże ulicy zobaczyć ludzi wy-
konujących jakieś dziwne gesty w kierunku zamku. Pacho-
lęciem będąc, przejeżdżając z rodzicami ulicą Chopina fia-
tem 126p, nie mogłem pojąć, kim są ci ludzie i co oni w tym 
miejscu robią. Dopiero po latach doczytałem, że w ten spo-
sób rodziny lub znajomi za pomocą języka migowego kon-
taktowali się z  osadzonymi. Tak wyglądały ponadprogra-
mowe i pozaregulaminowe widzenia. Dodać tu należy, iż 

więzienie od strony ul. Kasztanowej miało jeszcze dodatko-
we zabezpieczenie polegające na roztoczeniu „kordonu sa-
nitarnego” w postaci ogródków działkowych ulokowanych 
w fosie za drutami kolczastymi, które uprawiali pracownicy 
sądów i więzienia. 

Po wyprowadzce więzienia do nowego obiektu na Załę-
żu na początku lat osiemdziesiątych, dekadę później budy-
nek opuścili, przenosząc się do swoich kancelarii, notariusze. 
W tym czasie obiekt przeszedł też dość gruntowny remont.

Następne zmiany, to już pierwsza i druga dekada XXI 
wieku, kiedy to budynek opuściły sąd rejonowy i prokura-
tura. Jaki los czeka ten obiekt? Od wielu lat pojawiają się 
różne projekty. Mowa jest o instytucjach kultury, oświaty. 
Był zamek, był C.K. Sąd Obwodowy, był Burg, może być 
i muzeum. ◾

Fotografia „Burgu” po wyburzeniach wszystkich zabudowań 
okalających budynek. Kolejny pomysł starosty Ehausa mający 
na celu wyeksponowanie bryły budynku, ale też i zwiększenie 

bezpieczeństwa starosty i jego pracowników. Na wieży oraz jej 
iglicy widoczne niemieckie emblematy

Przejaw megalomanii i wielkich ambicji Starosty Ehausa. Druk 
zaproszenia z grafiką ukazująca zamek nazwany tutaj:  

Kreisburg zu Reichshof

Jedna z nielicznych pocztówek wydanych w czasie okupacji 
w dwóch językach. Stare ujęcie zamku wykonane jeszcze przed 

pierwszą wojna światową zostało tu opisane w dwóch językach 
gdzie, „Burg” występuje jako Kresiegericht czyli jako sąd
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WŁOSKIE IMPRESJE  
ZE SZKOLENIA WYJAZDOWEGO

Sala wykładowa, ławki, krzesła, rzutnik i prelegent. Tak zazwyczaj wygląda szkolenie. A może da się ina-
czej? Na szczęście jest to możliwe! Łącząc zatem przyjemne z pożytecznym, w dniach 27 kwietnia do 
4 maja, OIRP w Rzeszowie zorganizowała dla swoich członków szkolenie wyjazdowe do Toskanii z finałem 
w czeskim Ołomuńcu. Toskania to bajkowe krajobrazy, wspaniała kuchnia, tradycje winiarskie, światowej 
klasy i sławy zabytki i muzea. To wszystko przyciąga miliony zwiedzających z całego świata. Zapropo-
nowana przez Izbę formuła szkolenia najwyraźniej zyskała uznanie, gdyż zgłosiło się na nie 84 osób, co 
pozwoliło zapełnić dwa autokary. 

Wyruszamy bladym świtem z Polski, przemieszcza-
jąc się przez Czechy i Austrię, do miejsca pierw-
szego noclegu. Drugi dzień wita nas pochmur-

nym niebem. Mimo to, wraz z  lokalnym przewodnikiem, 
udajemy się na zwiedzanie Bolonii. W programie znalazły 
się m.in.: Bazylika Św. Petroniusza, Uniwersytet Boloński, na 
którym studiował m.in. Mikołaj Kopernik oraz Piazza Rave-
gnata ze słynnymi krzywymi (choć nieco mniej niż w Pizie) 
wieżami. W wąskich uliczkach co rusz kuszą nas kafeterie 
i trattorie oraz sklepy z wyśmienitymi włoskimi przysmaka-
mi. Niestety, uroki tego średniowiecznego miasta przysła-
niała nieco kapryśna pogoda, która tego dnia zafundowa-
ła nam sporo deszczu. Do Lido di Camaiore, turystycznej 
miejscowości z pięknymi, szerokimi plażami i wielokilome-
trową promenadą, będącej naszą „bazą” przez trzy kolej-
ne dni, docieramy późnym popołudniem. Na szczęście dla 

nas, do pełnego sezonu turystycznego zostało jeszcze tro-
chę czasu, co pozwoliło w pełni cieszyć się urokami tego 
miejsca. Dzień trzeci rozpoczyna rejs wzdłuż malownicze-
go wybrzeża do Cinque Terre – najpiękniejszego parku na-
rodowego we Włoszech. Jego nazwa pochodzi od pięciu 
sielankowych miejscowości: Monterosso, Vernazza, Corni-
glia, Manarola i Riomaggiore. Panuje tu niezwykły klimat, 
a piękna tego miejsca nie sposób oddać nawet najlepszymi 
fotografiami. 

W  trakcie każdego szkolenia potrzebna jest przerwa 
na odpoczynek i złapanie oddechu. Dlatego kolejny dzień 
uczestnicy mogli wykorzystać według własnego uzna-
nia. Plaża skutecznie skusiła część uczestników, pozostali 
udali się na wycieczkę do nieodległej Pizy, która kojarzo-
na jest przede wszystkim z jej najbardziej charakterystycz-
nym symbolem, Krzywą Wieżą, z  którą niektórzy pozują 

dr Tomasz Hermaniuk
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w nieskończoność, pragnąc uzyskać niepowtarzalne ujęcie. 
Nieopodal Pizy leży Lukka – miasto Giaccomo Puccini’ego, 
kolejna perełka z przepiękną starówką i okrągłym rynkiem, 
na którym królują restauracje, w  których pod toskańskim 
słońcem można delektować się włoską kuchnią. Niektórzy 
nawet twierdzą, że to najpiękniejsze miasteczko Toskanii, 
a  podważyć tę opinię jest naprawdę trudno. Intensywny 
dzień uwieńczyła regionalna kolacja w Fattorii dell Poggio 
słynącej z doskonałych win, oliwy i lokalnych przysmaków. 

Po dniu wolnym wracamy do obowiązków, biorąc 
za cel San Gimignano – przecudnej urody miasteczko, któ-
re z  powodu charakterystycznych trzynastu (kiedyś było 
ich siedemdziesiąt) wież obronnych nazywane jest śre-
dniowiecznym Manhattanem. Wieże i budynki najróżniej-
szych rozmiarów i kształtów tworzą niesamowity klimat, 
a z samego miasteczka rozpościerają się typowo toskań-
skie widoki, które można podziwiać delektując się jed-
nymi z najlepszych lodów na świecie ze słynnej Gelateria 
Dondoli  – dwukrotnego zdobywcy zaszczytnego tytułu 
mistrza świata w tej dziedzinie. W programie wyjazdu nie 
mogło zabraknąć Sieny ze słynnym, głównym placem Pia-
zza dell Campo. To na nim dwa razy w roku rozgrywane 
jest Palio di Siena  – niezwykle efektowny wyścig konny, 
którego uczestnicy noszą stroje z XV w. 

Każde szkolenie dobiega kiedyś końca, więc nadszedł 
czas na nieśpieszny powrót. W drodze zaglądamy do Me-
diolanu. Symbol miasta – Katedra Duomo – jeden z najpięk-
niejszych i  największych obiektów sakralnych świata robi 
potężne wrażenie. Z  przepięknego dachu katedry podzi-
wiać można panoramę miasta, a we wnętrzach niezwykłe 
witraże. Będąc w Mediolanie, nie sposób pominąć sąsiadują-
cej z katedrą Galleria Vittorio Emanuele, czy zamku Castello 
Sforzesco. Tego samego dnia udajemy się na chwilę do Sir-
mione – najpiękniejszego miasteczka nad jeziorem Garda.

Kolejny punkt naszego intensywnego wyjazdu szko-
leniowego to przejazd słynną kolejką panoramiczną  – 
Bernina Express z  Tirano we  Włoszech do Sankt Moritz 
w Szwajcarii. Trasa tej kolejki uchodzi na najpiękniejszą na 

świecie i prowadzi malowniczymi dolinami i wzniesienia-
mi Alp. Wspinając się wolno w górę, krajobraz zmienia się 
od soczystych wiosennych łąk i urokliwych miasteczek, do 
ośnieżonych górskich szczytów, po których wciąż szusują 
narciarze. Z okien pociągu można podziwiać bajkowe al-
pejskie widoki, tak piękne, że brakuje chyba tylko fioleto-
wych krów. 

Ostatni, przez wielu wyczekiwany, punkt wyjazdu to cze-
ski Ołomuniec, zwany „perłą na zielonej poduszce”. Po zwie-
dzaniu starówki z Kolumną św. Trójcy, dwóch barokowych 
rynków z fontannami oraz gotyckiej katedry św. Wacława, 
pora na punkt obowiązkowy pobytu w Czechach, czyli wi-
zytę w czeskiej gospodzie. Nie uchyla się od tego obowiązku 
i nasza grupa szkoleniowa, a kolacja przy obowiązkowym 
w Czechach piwie znakomicie podsumowuje wyjazd.

Ale nie samymi podróżami żyją radcy prawni. W czasie 
tej kilkudniowej podróży miały miejsce dwa szkolenia, pro-
wadzone dwukrotnie  – dla obu autokarów. Pierwsze, na 
temat: „Zjawisko cyberprzestępczości – istota i problemy 
praktyczne na gruncie postępowania karnego”, prowadził 
Pan Grzegorz Zarański  – Prokurator Prokuratury Rejono-
wej. Przedstawił uczestnikom pojęcie cyberprzestępczości, 
najbardziej rozpowszechnione rodzaje zagrożeń, sposoby 
zwalczania zjawiska, kwestie dowodzenia oraz kierunki roz-
woju. Drugie szkolenie, nt. „Rozmowy i negocjacje bizneso-
we” prowadził autor niniejszego artykułu. Uczestnicy mieli 
okazję zapoznać się z kwestiami dotyczącymi przygotowa-
nia do negocjacji i ich przebiegu, a także poznać praktycz-
ne sposoby wykorzystania najważniejszych technik i narzę-
dzi negocjacyjnych oraz sposoby obrony własnej pozycji. 
Uczestnicy uzyskali dwanaście punktów szkoleniowych.

Każde szkolenie wnosi jakąś wartość i przynosi korzy-
ści w  postaci większej wiedzy lub świadomości. Jednak 
szkolenie prowadzone w  takiej formie i  okolicznościach 
posiada dodatkową zaletę – pogłębia integrację środowi-
ska, zacieśnia więzi i  przyjaźnie, a  także pozwala odkryć 
wspaniałe miejsca, do których chce się wracać, choćby 
we wspomnieniach. ◾
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HUMOR SAL SĄDOWYCH  
I ANEGDOTY UNIWERSYTECKIE

Mecenas B.  Heski  – znany krakowski obrońca w  proce-
sach politycznych, bronił pewnego razu mówcę wieco-
wego, który w zapale oratorskim obraził samego cesarza, 
co mogło skutkować nawet ciężkim kryminałem. Dowody 
były oczywiste. Nie widząc większych szans na powodze-
nie Heski zaczął mowę obrończą w ten oto sposób: „Acz-
kolwiek, Wysoki Sądzie, wszystkie dowody przemawiają 
przeciw oskarżonemu, aczkolwiek, należy przyznać, jego 
wina wydaje się niewątpliwa, aczkolwiek oskarżony mógł-
by ponieść pełną odpowiedzialność za czyn mu zarzuca-
ny – to jednak upraszam Wysoki Sąd, by zechciał spojrzeć 
uważnie na budowę jego głowy…” I tu mecenas w długim 
i uczonym wywodzie frenologicznym zaczął wykazywać, 
iż podsądny do trzech nie umie zliczyć, jest oczywistym 
głupkiem od urodzenia, urodą zaś prezentuje klasyczny 
typ lombrosowski. Jak wiadomo, taki typ odpowiedzialno-
ści ponosić nie może. Ku zdumieniu oskarżonego, a i chyba 
samego mecenasa, zapadł wyrok uniewinniający. Oskarżo-
ny jednak obraził się na swego obrońcę i do końca życia 
twierdził, że Heski to świnia.

Pewien starozakonny kupiec, który śledził przebieg 
procesu, oczarowany zręcznością mecenasa, natychmiast 
zlecił mu swoją poważną sprawę. Na odchodnym Izraeli-
ta nieoczekiwanie powiedział: „Panie mecenas, ja jeszcze 
dodam 10  reńskich, ale Pan powie co znaczy to „aczkol-
wiek” „Lombrosowski typ”. Każdy słuchacz uniwersytec-
kich wykładów prawa karnego zapewne wie, że istniała 
antropologiczna szkoła prawa karnego, której twórcą był 
Lombroso  – włoski psychiatra, antropolog, profesor me-
dycyny włoskich uniwersytetów. Według tej szkoły 40% 
przestępców to przestępcy urodzeni, a jako tacy nie mogą 
być karani Nie można bowiem karać za sam fakt urodze-
nia. Lombroso na podstawie kształtu i pomiarów czaszki 
wyodrębnił nawet antropologiczny typ urody przestępcy.

Prof. Kazimierza Lepszego – rektora UJ spotkała zabawna 
przygoda w  czasie prac nad porządkowaniem archiwum 
Polskiej Akademii Umiejętności. Otóż wśród dokumentów 
archiwalnych znaleziono list, który w czasie pierwszej wojny 
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światowej nadszedł do tej szacownej instytucji z wiedeń-
skiego trybunału wojennego. W  liście tym sędziowie au-
striaccy uprzejmie proszą o wyjaśnienie znaczenia polskie-
go zwrotu „stary pierdoła”. Prośba ta była tyleż zabawna, 
co intrygująca, więc postanowiono przed sformułowaniem 
odpowiedzi zasięgnąć języka co do przyczyn tego nieco 
szokującego pytania. Przy pomocy wiedeńskich profeso-
rów ustalono, że powodem całego zamieszania był austriac-
ki oficer, Polak z pochodzenia, który podpiwszy sobie w ka-
synie oficerskim stanął przed portretem Franciszka Józefa 
i wygłosił doń przemowę poczynając od słów „Ty stara pier-
doło”. Czas był wojenny i za obrazę majestatu mogła gro-
zić oficerowi kara ciężkiego więzienia, a nawet kara śmierci. 
Chcąc ratować skórę i życie młodemu człowiekowi, wysłano 
do wiedeńskiego trybunału odpowiedź, iż „stary pierdoła” 
w języku polskim znaczy „dobrotliwy, przez wszystkich ko-
chany staruszek”. Tę definicję na potrzeby wojennego sądu 
zredagowali i podpisali znakomici krakowscy uczeni – języ-
koznawcy prof. Morawski, prof. Nitsch, prof. Rozwadowski 
(cyt. R. Kaleta, Sensacje z dawnych lat).

W  sądzie jednego z  galicyjskich miast powiatowych są-
dzony jest drobny złodziejaszek za  włamanie i  kradzież 
w  domu miejscowego bogatego kupca żydowskiego. 
W trakcie rozprawy zaciekawiony sędzia pyta podsądnego: 
„Nie mogę jednego zrozumieć. Jak to się stało, że w szafie 
leżały pieniądze, złoto i inne kosztowności, a oskarżony za-
brał stare pończochy i bieliznę.” Na to zrywa się oskarżony: 
„Wysoki Sądzie, już nie wytrzymam nerwowo. Nie dość, że 
od tygodnia żona nie daje mi żyć z tego powodu, to teraz 
znów pan Sędzia zaczyna.”

Stanisław Wróblewski – profesor prawa rzymskiego na UJ 
egzaminowanej studentce pierwszego roku zadał nieco szo-
kujące pytanie „Czy pani mogłaby w starożytnym Rzymie 
prowadzić dom publiczny?”. Rezolutna dziewczyna, mimo 
zakłopotania z miejsca odpaliła: „Ja bym nie mogła, ale żona 
Pana Profesora – tak.” Odpowiedź była trafna, bowiem pra-
wo rzymskie rzeczywiście zastrzegało prowadzenie takiej 
działalności wyłącznie kobietom zamężnym. Profesor doce-
niając i refleks i odwagę studentki wystawił jej ocenę dobrą.

Kazimierz Kumaniecki – profesor prawa administracyjnego 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, minister Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego w 1922 r., bardzo wysoko 
cenił sobie swą ministerialną funkcję. Na uczelni od wszyst-
kich, a zwłaszcza od studentów, wymagał przestrzegania 
ministerialnego tytułu. Zdarzyło się, że jeden ze  studen-
tów nieświadomy profesorskiej słabostki referując swoją 

sprawę Kumanieckiemu, zaczął od „Panie profesorze…”, 
„Źle” – przerwał były minister, „Panie dziekanie…” „Jeszcze 
gorzej” – odpowiedział profesor, „Panie, panie…” – zaczął 
się jąkać rozpaczliwie młody człowiek, „Może panie Ka-
ziu” – ironicznie zapytał Kumaniecki. Wreszcie urzędniczka 
dziekanatu z litości podpowiedziała studentowi właściwy 
tytuł. „Panie ministrze…” powtórzył załamany żak. „No, na-
reszcie” – odetchnął zadowolony Kumaniecki.

Pewien profesor matematyki, uczony teoretyk, został w cza-
sie pierwszej wojny światowej zmobilizowany w stopniu po-
rucznika i odkomenderowany na kierownika kolejowych za-
kładów naprawczych na południu Polski. W zakładach tych 
dla potrzeb wojennych wykonywano opancerzenie taboru 
kolejowego. Gdy pewnego razu do tych zakładów dotarł 
wagon żelaznych nitów, uczony komendant wydał instruk-
cję, wg której majster miał sprawdzić zgodność wagi prze-
syłki z wagą deklarowaną w liście przewozowym. Instrukcja 
zawierała skomplikowaną procedurę. „Weźmie pan jeden 
nit, obliczy jego kubaturę na podstawie wzoru na objętość 
walca i czaszy kul, i pomnoży to pan przez ciężar właściwy 
żelaza miękkiego. W ten sposób ustali pan ciężar jednego 
nitu. Przeliczy pan wszystkie nity w wagonie i przemnoży je 
przez ciężar jednego nitu. W ten sposób sprawdzi pan, czy 
waga dostawy jest taka sama jak w  liście przewozowym.” 
Oszołomiony majster przytomnie zauważył „Panie porucz-
niku, a może by tak po prostu postawić wagon na wagę?” 
„Ostatecznie… można i tak” – zgodził się uczony kierownik. 

Bolesław Ulanowski, historyk i  prawnik, profesor historii 
prawa polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, członek 
i długoletni sekretarz Akademii Umiejętności w Krakowie 
był postacią znaną i  powszechnie szanowaną. Mimo ka-
lectwa (stracił w wypadku nogę), brał chętnie udział w ży-
ciu publicznym. Słynął przy tym z  kostycznego humoru 
i ciętego dowcipu. Był wrogiem wszelkiej blagi i głupoty. 
Na egzaminie zjawił się u niego pewien student, znany już 
mówca wiecowy z  aspiracjami politycznymi, niebywale 
przy tym zarozumiały i pewny siebie. Na pytanie profesora 
o kodeks Ulpiana student ów, oczywiście nieprzygotowa-
ny, zaczął coś bredzić bez sensu i nie na temat. Ulanowski 
słuchał go przez parę minut, wreszcie zirytowany przerwał: 
„Gdybyś pan był tak długi, jak jesteś głupi, mógłbyś pan 
klęcząc księżyc pocałować. Dwója. Do widzenia.” A jednak 
student ten w okresie międzywojennym zrobił karierę, ba, 
został ministrem-pułkownikiem. Profesor zaś tak oceniając 
wiedzę i intelekt przyszłego dygnitarza mimo woli zacyto-
wał szczególnie modne w uniwersyteckich kręgach Lwowa 
i Krakowa przysłowie „Jakiś długi – takiś głupi”. ◾

Zebrał r. pr. Edward Ochał



 35–016 Rzeszów
ul. K. Hoffmanowej 8

 tel. 17 864 21 08
fax. 17 864 21 09

 biuro@oirp.rzeszow.pl

OKRĘGOWA IZBA 
RADCÓW PRAWNYCH

W RZESZOWIE

mailto:biuro%40oirp.rzeszow.pl?subject=

	OKŁADKA
	Od redakcji
	Stopka redakcyjna
	SPIS TREŚCI
	SŁOWO OD DZIEKANA
	WYDARZENIA
	Spotkanie ze studentami koła naukowego OBLIGATIO
	I Konferencja Roczna Euroregionu Karpackiego
	Okręgowy Etap IV Ogólnopolskiej Akademii - Konkurs wiedzy o prawie
	Wyniki z egzaminu radcowskiego
	IX Piknik radców prawnych i aplikantów radcowskich
	II Kongres Prawników Polskich w Poznaniu
	Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie
	Relacja z Konferencji Naukowej organizowanej przez OIRP w Rzeszowie [J. Czartoryska]

	WYWIAD
	Człowiek, który współtworzył współczesną historię Polski Część II. Rozmowa z dr. Józefem ZycHEM

	PRAWO I PRAKTYKA
	Bezczynność wierzyciela a opłaty egzekucyjne [J. Nowak]
	Tajemnica bankowa - między Prokuratorem Krajowym a Sądem Najwyższym [W.J. Kosior]
	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej [A. Pieniążek]

	OKIEM APLIKANTA
	Szkolenie wyjazdowe aplikantów radcowskich w Solinie [J. Wojdyło]
	VI Ogólnopolskie Forum Aplikantów Radcowskich w Zielonej Górze [J. Celek]

	HISTORIA ZAWODU
	Instytucja zajazdu [E. Ochał]

	LUDZIE Z PASJĄ
	Rzeszów, Plac Śreniawitów 3. Zamek, Sąd, Burg, a może jeszcze coś innego? [J. Rudnicki]

	ROZMAITOŚCI
	Włoskie impresje ze szkolenia wyjazdowego [T. Hermaniuk]
	Humor sal sądowych i anegdoty uniwersyteckie [E. Ochał]

	REKLAMY
	LEX


