
  

 

Warszawa, 4 marca 2019 r. 

 

Protokół trzynastego posiedzenia Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności  

 

4 marca 2019 r. odbyło się w gmachu Parlamentu RP trzynaste posiedzenie Senackiego 

Zespołu Monitorowania Praworządności. Poświęcone było: Niezrozumiałym nękającym praktykom 

resortu sprawiedliwości, polegającym m.in. na tzw. prewencyjnych zatrzymaniach czy wzywaniu 

świadków, będących niekiedy w podeszłym wieku, na przesłuchania w prokuraturze odległej o kilkaset 

kilometrów. Członkowie Zespołu wraz z przybyłymi na spotkanie przedstawicielami: Biura Rzecznika 

Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita 

oraz palestry stwierdzili, iż zatrzymania o konotacji politycznej pozornie przebiegają zgodnie              

z kodeksem postępowania karnego, natomiast, jak pokazuje praktyka, niespójność przepisów 

prowadzi do teatralizacji zatrzymań i upubliczniania tego w telewizyjnych programach 

informacyjnych, wzywania świadków na drugi koniec Polski, a także zatrzymywania w sytuacji,     

gdy wystarczyłoby wezwanie do prokuratury. 

            Mec. Jerzy Glanc, obrońca śp. Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, przedstawił analizę 

postępowania karnego wobec Pawła Adamowicza o nieujawnienie całego swojego majątku                

w oświadczeniach majątkowych od 2010 do 2012 roku. Pierwsze oświadczenie, składane było, jak 

tłumaczył mec. Glanc, w obliczu katastrofy smoleńskiej i problemów osobistych, czym tłumaczona 

była niekompletność oświadczenia. Początkowo, sprawa karna toczyła się tylko o złożenie 

nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. W trakcie postępowania nie było żadnego wątku, który 

mógłby wskazywać, że majątek, którym państwo Adamowiczowie dysponowali, był zdobyty 

niezgodnie z prawem. Mec. Glanc zwrócił uwagę na sekwencję czasową w sprawie. W latach 2012-

2013 CBA prowadzi postępowanie i wnosi do prokuratury o wszczęcie postępowania karnego w tej 

sprawie, co zostaje uczynione. Prokurator Andrzej Seremet przekazał sprawę do Prokuratury 

Apelacyjnej w Poznaniu (drugi koniec Polski). W ocenie mecenasa merytorycznie prowadzone 

postępowanie, kończy się wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania i orzeczeniem 

świadczenia pieniężnego w kwocie 40 tys. zł. Ów wniosek wpłynął następnie do Sądu Rejonowego   

w Gdańsku. Sąd przychylił się do wniosku, adwokat Pawła Adamowicza również i wyrok został 

orzeczony. W marcu 2016 r. prokurator generalny wydaje polecenie sporządzenia uzasadnienia wyżej 

wymienionego orzeczenia. Od obszernego uzasadnienia zostaje wywiedziona apelacja od wyroku.    

Po perturbacjach zostaje ona podpisana z adnotacją na polecenie prokuratora krajowego. Według 

mecenasa, paradoks polega na tym, że wyrok jest zgodny z oczekiwaniem strony wnoszącej o wydanie 

tegoż. Mec. Glanc zaznaczył, że nie została dokonana ani jedna zmiana we wniosku, a wyrok został 

wydany taki, o jaki wnioskowała prokuratura. Następnie prokurator, mimo, że sprawa jest na etapie 

postępowania odwoławczego, składa do sądu wniosek o zwrot sprawy do prokuratury w celu 

uzupełnienia śledztwa, pomimo tego, że sprawa jest na etapie postępowania sądowego. Mecenas 

zauważył, że podobnego wniosku nie można złożyć. Nastąpiła odmowa zwrotu przez Sąd Okręgowy,   

na tę odmowę prokuratura złożyła zażalenie, które nie przysługuje. Sąd Apelacyjny odmówił przyjęcia 

środka odwoławczego, pozostawiając go bez rozpoznania. Konkludując sprawę, zapytany przez 

członków Zespołu o wniosek z prowadzonej obrony, mecenas Jerzy Glanc stwierdził, że być może 

nieprzysługujące wnioski i środki zaskarżenia składane w sprawie przez prokuraturę miały 

spowodować tzw. efekt mrożący. Podejrzewa, że mogła to być próba wywarcia wpływu na sąd, który 

miał orzekać nad złożoną w sprawie apelacją. Dodał, że 1 grudnia 2016 r. sprawa ponownie trafiła     



  

 

do postępowania przygotowawczego i zaznaczył, iż w przypadku przestępstwa formalnego, jakie tu 

występuje, wystarczyłoby sprawdzić stan rachunku bankowego na dzień złożenia oświadczenia 

majątkowego, bez przeciągania sprawy w aurze odium społecznego. 

            Na kanwie przedstawionej sprawy zebrani na spotkaniu podjęli dyskusję na temat praktyk 

prokuratury i służb, stosowanych przy prewencyjnych zatrzymaniach czy wzywaniu świadków, które 

naruszyły prawa zatrzymanych, gdyż były one nieadekwatne do rzeczywistej potrzeby ich 

zastosowania. Przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, pan Marek Łukaszuk podał 

przykłady: zatrzymanie i założenie kajdanek Władysławowi Frasyniukowi; zatrzymanie                        

i konwojowanie (oraz założenie kajdanek) b. szefa Komisji Nadzoru Finansowego, a także innych 

pracowników; zatrzymanie i legitymowanie obywateli, którzy znajdowali się w pobliżu „Marszu 

Niepodległości” w 2017 r. Rzecznik upatruje źródło tych naruszeń nie tylko w przekroczeniu 

uprawnień przez funkcjonariuszy służb, ale także w unormowaniach Prawa o prokuraturze, które dało 

prokuratorom nadrzędnym podstawy do: 

 ingerowania w decyzje  prokuratorów podległych, 

 informowania osób niepełniących funkcji publicznych i mediów o prowadzonych postępowaniach, 

niezależnie od ich fazy. Dotyczy to zwłaszcza spraw mających wydźwięk polityczny a zarazem 

budzących szeroki rezonans społeczny.
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            Dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka stwierdził, że obok braku szacunku 

części funkcjonariuszy organów ścigania do obywateli, zauważa wprowadzenie nowego instrumentu, 

jego zdaniem niezgodnego z prawem, jakim jest składanie kasacji od umorzeń w postępowaniu 

dyscyplinarnym przez zastępcę prokuratora generalnego do nowopowstałej Izby Dyscyplinarnej. 

Poruszył też temat przeszukań prowadzonych nad ranem i pokazywanych w telewizji, co odbiera się 

jako społeczny dowód winy. 

 

Marek Gumkowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita stwierdził,        

że w jego odczuciu przepływ informacji o sprawach, które przy ocenie opinii publicznej wydają się 

kluczowe, jest za słaby. 

 

W podsumowaniu zarówno członkowie Zespołu, jak i goście uznali za konieczne wdrożenie 

do polskiego prawa  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 października 2013 r.               

w sprawie dostępu do adwokata w postępowaniu karnym.
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Zdaniem zebranych należy również oddzielić funkcję ministra sprawiedliwości od funkcji prokuratora 

generalnego oraz zmienić ustawę o prokuraturze. 

 

 

                                                                                                     BSS.AD 

                                                           
1
 cytat z materiału udostępnionego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

 
 
2 Dz.U.UE.L.2013.294.1 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/48/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu 
dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej 
o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi        
w czasie pozbawienia wolności 
 


