
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 38. posiedzeniu Senatu 

w dniu 30 marca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z interwencją w moim biurze senatorskim pani J.L. z M. dotyczącą jej problemów z sądami 

i korporacją adwokacką oraz patologicznego przenikania się tych dwóch sfer działalności państwa z lokalny-

mi środowiskami biznesowymi, w tym wypadku byłym pracodawcą p. L., pragnę zapoznać Pana Ministra z 

niniejszą kwestią. 

Po analizie przekazanych mi materiałów oraz ustnie przekazanych informacji stwierdzam, że obawy wy-

rażone przez p. L. wydają się w znacznym stopniu uzasadnione, a poszczególne czynności służbowe dokona-

ne przez wskazane sądy i firmy adwokackie z terenu województwa śląskiego, w połączeniu z kontaktami 

z pracodawcą interwenientki, reprezentującym środowisko tamtejszego biznesu, wskazują na zaistnienie 

możliwości nieprawidłowości w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości i samorządu adwokackiego 

w znacznej skali. 

Nie zagłębiając się na tym etapie w istotę sprawy, pragnę jedynie nadmienić, że postępowanie sądowe 

przed sądem właściwości rejonowej toczy się już trzy lata, a końca nie widać. Obawy co do kierunku toczą-

cych się postępowań i wpływu środowiska biznesowego na wymiar sprawiedliwości i samorząd adwokacki 

są u interwenientki na tyle silne, że zdecydowała się szukać pomocy u parlamentarzysty, którego okręg wy-

borczy jest oddalony od jej miejsca zamieszkania, co daje p. L. znacznie większe poczucie bezpieczeństwa 

i bezstronności. Również inne cechy i szczegóły postępowań prowadzonych przez poszczególne sądy, przy-

toczone w materiale przekazanym przez p. L., budzą znaczne wątpliwości co do właściwego stosowania pra-

wa, nawet u mnie – osoby niezwiązanej ściśle ze środowiskiem prawniczym i jego specyfiką, dlatego też 

kwestię ostatecznej oceny przedmiotowego materiału pozostawiam Pana resortowi. 

Reasumując, zwracam się do Pana Ministra o szczegółowe przeanalizowanie przekazanych materiałów 

oraz podjęcie czynności, do których jest Pan upoważniony w granicach sprawowania swojej funkcji w Mini-

sterstwie Sprawiedliwości. 

Całokształt sprawy jest kwestią złożoną i obejmuje dużą ilość informacji oraz dokumentów, których za-

wartości nie jestem w stanie wyczerpać w regulaminowej objętości oświadczenia senatorskiego, w związku 

z czym całość materiałów otrzymanych od interwenientki pozwolę sobie przekazać bezpośrednio na dziennik 

podawczy ministerstwa z prośbą o ich analizę i podjęcie stosownych działań. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 
 


