
Oświadczenie złożone 

przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

na 71. posiedzeniu Senatu 

w dniu 5 marca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do rzecznik praw obywa-

telskich Ireny Lipowicz 

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowna Pani Rzecznik! 

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim odrzucił apelację od niekorzystnego wyroku cywilnego wy-

danego w sprawie pana Ryszarda M. Sprawa dotyczyła dostaw gęsi z tytułu umowy zawartej między panem 

M. a spółką Animpol. 

Z okoliczności sprawy (trudno je wszystkie opisać w krótkim oświadczeniu) wynika, że w przypadku pa-

na M. mogło dojść do dużej niesprawiedliwości i krzywdy. Mimo że dostarczył on gęsi zgodnie z umową 

kontraktacyjną, został bezpodstawnie obciążony karami umownymi w zakresie dostaw, które nie wynikały z 

umowy i nie powinny być tymi karami objęte. Niestety niekorzystny dla pana M. wyrok uprawomocnił się, 

bo pan M. zaufał profesjonalnemu radcy prawnemu, a ten nie wniósł w terminie apelacji. 

Znana mi jest – moim zdaniem, bardzo kontrowersyjna – zasada, że błąd profesjonalnego pełnomocnika 

obciąża stronę. Pozostaje to jednak w sprzeczności z zasadą zaufania do państwa prawa. Obywatel wybiera 

sobie pełnomocnika spośród radców prawnych, państwo gwarantuje profesjonalizm tego pełnomocnika – 

gwarancje stanowi tu autorytet samej korporacji radcowskiej działającej w imieniu państwa – a ten drastycz-

nie zawodzi i pozbawia obywatela możliwości przedstawienia jego sprawy sądowi drugiej instancji. Konse-

kwencje zaniedbania pełnomocnika, za którego kompetencje poręczyło państwo, w postaci kosztów poniósł 

obywatel. Paradoksalnie jego sytuacja byłaby lepsza, gdyby nie skorzystał z usług pełnomocnika, bo wtedy, 

nie licząc na niczyją pomoc, sam dopilnowałby terminu. 

Proszę, by na kanwie tej sprawy, po wnikliwym jej zbadaniu, oba Wysokie Urzędy rozważyły stosowne 

interwencje prawne w celu udzielenia pomocy panu M. Błąd radcy prawnego, który doprowadził do pozba-

wienia swojego klienta możliwości skutecznego odwołania się od niesprawiedliwego wyroku, pociągnął za 

sobą drastyczne skutki – w praktyce bowiem konsekwencją przegranego wyroku jest utrata przez pana M. 

gospodarstwa rolnego i dorobku całego życia. 

Nie przesądzając ostatecznie kwestii zasadności roszczeń pana Ryszarda M., proszę o podjęcie takich 

działań prawnych, które pozwolą przywrócić sprawiedliwość w tej sprawie. Przed podjęciem decyzji proszę o 

osobiste wysłuchanie pana Ryszarda M., który udzieli dodatkowych informacji o okolicznościach sprawy. 

Według posiadanych przeze mnie informacji dysponuje on dowodami podważającymi ustalenia sądu pierw-

szej instancji, niestety z uwagi na odrzucenie jego apelacji nie mógł się na nie skutecznie powołać. 

Z poważaniem 

Grzegorz Wojciechowski 




