
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 34. posiedzeniu Senatu 

w dniu 1 lutego 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Od ponad 2 lat do mojego biura senatorskiego zgłasza się pani G.G., zam. w Z. w powiecie (…), w moim 

okręgu wyborczym. Kolejne interwencje pani G. wiążą się z problematyczną kwestią dochodzenia przez nią 

prawa do realizacji skutecznego powództwa przeciwko gminie Z. w związku z nieprawidłowościami przy 

zawarciu umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność wyżej wymienionej, a zlokalizowa-

nego w Z. przy ul. (…). 

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 10 marca 2015 r. na wniosek pani G. – w związku 

z ciężką sytuacją życiową i finansową i brakiem wiedzy w zakresie samodzielnego prowadzenia przedmioto-

wej sprawy wnioskodawczyni – ustanowiono jej pełnomocnika z urzędu. Od tego czasu ustanawiani byli 

kolejno czterej pełnomocnicy i każdorazowo, wskutek braku zainteresowania sprawą, dochodziło do zupełnej 

przewlekłości w przygotowaniu sprawy. Przebieg perturbacji pani G. z kolejnymi pełnomocnikami z urzędu 

jest mi doskonale znany, gdyż od dłuższego czasu uczestniczę w prowadzeniu korespondencji z nimi, z Są-

dem Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich oraz z Okręgową Radą Adwokacką w Wałbrzychu, w czym po-

maga pracownik mojego biura. Każdorazowo wymiana korespondencji skutkowała nieprzestrzeganiem ter-

minów przez drugą stronę, co wiązało się z koniecznością wnoszenia ponagleń ze strony pani G. 

Na mocy postanowienia z dnia 8 grudnia 2016 r., podtrzymanego po skardze na mocy postanowienia Sądu 

Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 2 stycznia br., zmieniono postanowienie z 2015 r. i odebrano 

wnioskodawczyni pełnomocnika z urzędu, wskazując na zmianę okoliczności w zakresie jej statusu życiowe-

go, jak również na „wzbogacenie” jej wiedzy umożliwiające skuteczne samodzielne prowadzenie przedmio-

towej sprawy. Z całą stanowczością stwierdzam, że zarówno status życiowy, jak i sytuacja materialna wnio-

skodawczyni nie uległy poprawie, nie nabyła ona również wiedzy pozwalającej na prowadzenie sprawy bez 

pomocy pełnomocnika z urzędu, a poszczególne cechy znajomości procedury wynikające z jej pism kierowa-

nych do sądu, rady adwokackiej czy pełnomocników wynikały jedynie z tego, że pracownicy mojego biura 

kilkakrotnie udzielili jej doraźnej pomocy w formułowaniu korespondencji. 

Uważam, że skuteczna pomoc dla pani G.G. w postaci podtrzymania ustanowienia dla niej pełnomocnika 

z urzędu jest jak najbardziej zasadna, tym bardziej że wskutek niemal dwuletniej indolencji poszczególnych 

podmiotów sprawa stoi w miejscu, co działa na szkodę pani G. W związku z tym zwracam się do Pana Mini-

stra z prośbą o interwencję i pomoc w niniejszej sprawie, gdyż w moim przekonaniu pani G. jest osobą po-

krzywdzoną i ma pełne prawo do realizacji swojego powództwa przed sądem powszechnym, gdzie w atmos-

ferze poszanowania prawa zostanie zbadana zasadność jej argumentów w sprawie i racje przytaczane przez 

obie strony. 

Z wyrazami szacunku 

Andrzej Pająk 

 
 


