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Co ma prawnik do piekarza
zamiast wstępu

W wierszyku „Wszyscy dla wszystkich” Julian Tuwim pisał 
o pożytkach z pracy szewców, krawców, murarzy i piekarzy. 
Rozwijając jego myśl, można powiedzieć, że nauczyciele 
dbają o edukację naszych dzieci, lekarze troszczą się o nasze 

zdrowie, policjanci o bezpieczeństwo... A prawnicy? No właśnie. Są 
wszechobecni. Oczywiście ich królestwem jest wymiar sprawiedliwości, 
ale roi się od nich także w instytucjach władzy i urzędach, w polityce, 
w gospodarce, a nawet w kulturze. „Tak dla wspólnej korzyści i dla dobra 
wspólnego, wszyscy muszą pracować…” A jak jest naprawdę, zwłaszcza 
ze wspólnymi korzyściami i wspólnym dobrem? Nasz subiektywny 
ranking daje w tej sprawie pewne wyobrażenie. Od kilku lat angażuje 
nas wszystkich konstytucyjny, ustrojowy, ale i zyskujący coraz bardziej 
wymiar praktyczny spór o sądy. Ale i bez niego z łatwością ułożyliby-
śmy pięćdziesiątkę najbardziej wpływowych prawników. Gdzie bowiem 
spojrzymy, tam zobaczymy owoce ich trudu, także te nadpsute, w postaci 
ustaw, orzeczeń, decyzji i wniosków albo opinii odmieniających losy wielu 
spraw i ludzi. Wiedzą coś o tym np. wszyscy mający kredyt w szwajcar-
skich frankach. Albo podatnicy przytłoczeni liczbą i skalą zmian.
Prawnicy en masse uchodzą za powściągliwych i konserwatywnych. 
Z drugiej strony pamiętam jeszcze z lat szkolnych zdziwienie (i zanie-
pokojenie), że wśród przywódców rewolucji francuskiej byli niemal 
sami adepci Temidy. Robespierre, Danton, Desmoulins, de Saint-Just, 
Couthon... Dość powiedzieć, że prawnicy potrafi ą – jeśli w ich ocenie 
trzeba lub warto – rozluźnić zawodowy gorset, podjąć ryzyko i wykrzesać 
rewolucyjny zapał. Ci, których ujęliśmy w rankingu, tacy właśnie są: 
skorzy do działania, nierzadko spektakularnego – w dobrej i złej sprawie. 
Tych, którzy od kilku lat dzierżą najważniejsze stery władzy, tradycyjnie 
umieszczamy poza klasyfi kacją. Są więc poza nią: prezes partii, który 
na przedwyborczych konwencjach ogłasza m.in. program 500 plus, 
podwyżki płacy minimalnej, 13. emeryturę i wiele innych pomysłów 
realizowanych potem przez rząd, a dla swoich środowisk politycznych 
pozostaje niezastąpionym arbitrem we wszelkich sprawach; prezydent, 
który, protokolarnie rzecz ujmując, jest najważniejszą osobą w państwie, 
reprezentuje je i w granicach swoich kompetencji współdecyduje o tym, 
jak ono działa; oraz minister sprawiedliwości, prokurator generalny 
– jego uprawnień ani poczynań również bliżej charakteryzować chyba 
nie trzeba. Oni są siłą rzeczy (i siłą urzędu lub pozycji) „poza konkuren-
cją”, więc w pięćdziesiątce znajdziemy innych. I tych, którzy walczą 
o bardziej sprawiedliwy świat, a przynajmniej sumiennie wykonują 
zawód „dla wspólnej korzyści i dla dobra wspólnego”, i tych, którzy robią 
wiele, aby tym pierwszym nie brakowało zajęcia.  ©℗

Krzysztof
Jedlak
redaktor 
naczelny 
Dziennika 
Gazety Prawnej

Udało mu się osiągnąć to, co dziś wydaje się 
wręcz niemożliwe: jest chwalony i przez 
przedstawicieli stowarzyszeń sędziowskich, 
i przez reprezentantów władzy. Cenią go 
profesjonalni pełnomocnicy, chwalą zwykli 

konsumenci, a mówiący w imieniu korporacji przez 
zęby cedzą: nie zgadzamy się z nim, ale to profe-
sjonalista.
Gołaszewski wywołał lawinę swymi pytaniami preju-
dycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości UE w spra-
wie państwa Dziubaków, którzy zaciągnęli kredyt 
indeksowany w szwajcarskiej walucie. Już wcześniej 
uchodził za specjalistę od spraw frankowych, lecz 
rozsądnie uznał, że należałoby ujednolicić orzecz-
nictwo w całej Polsce. Wyrok TS UE z 3 października 

1. sędzia 
Kamil 

Gołaszewski
sędzia delegowany do Sądu Okręgo-

wego w Warszawie
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Miniony rok 
nie  jest 
pierwszym, 
który upły-
wa Sądowi 
Najwyższe-

mu pod znakiem walki o za-
chowanie zasad prawnych. 
Walki, która przez rządzą-
cych jest odbierana jako 
próba zakwestionowania 
ich prawa do reformowa-
nia wymiaru sprawiedliwo-
ści. W sporze tym sędziowie 
najważniejszego sądu w Pol-
sce konsekwentnie sięgają po 
najlepiej znany im oręż, czy-
li prawo. I są w tym na tyle 
skuteczni, że udało im się do-
prowadzić w połowie 2019 r. 
do wydania przez rzecznika 
generalnego Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej 
niezwykle krytycznej opi-
nii co do Izby Dyscyplinar-
nej Sądu Najwyższego oraz 
Krajowej Rady Sądownic-
twa. Mówiąc w ogromnym 
skrócie: rzecznik stwierdził, 
że ID SN nie spełnia wymo-
gów niezawisłości sędziow-
skiej, a sposób powoływania 
sędziów do KRS (dziś robi to 
Sejm, a więc politycy) ujaw-
nia nieprawidłowości, które 
budzą obawy co do niezależ-
ności tego organu. Dla rzą-
dzących był to wyjątkowo do-
tkliwy cios. Nie ma przecież 
żadnych wątpliwości, że bez 
pomocy KRS i ID SN nie uda-
łoby się im m.in. wprowadzić 
„swoich” ludzi do SN. 
Konieczność likwidacji tych 
dwóch organów oznaczałaby 
zaś, że PiS musiałby między 
bajki włożyć swoje kolejne 
pomysły na zmiany w są-
downictwie. Napięcie w spo-

rze nieco opadło po tym, jak 
w listopadzie na temat ID 
SN oraz KRS wypowiedział 
się sam TSUE. Jego wyrok był 
odpowiedzią na pytania pre-
judycjalne zadane przez SN. 
W związku z tym luksem-
burski trybunał nie mógł 
w sposób tak kategoryczny, 
jak to zrobił jego rzecznik, 
ocenić ID i KRS. Dał jednak 
pytającemu SN konkretne 
wskazówki, co powinien brać 
pod uwagę przy badaniu 
zgodności z prawem unij-
nym tych dwóch organów. 
A ten ochoczo z tych wskazó-
wek skorzystał i na początku 
grudnia 2019 r. w Izbie Pra-
cy wydał wyrok, w którym 
stwierdził, że KRS nie jest 
organem niezależnym, a ID 
SN nie jest sądem w rozu-
mieniu przepisów unijnych. 
Na tym jednak nie poprze-
stał. Przy okazji dokonał bo-
wiem syntetycznego i klaro-
wanego podsumowania tego, 
co od czterech lat dzieje się 
w wymiarze sprawiedliwości. 
Kierując się wskazówkami 
zawartymi w listopadowym 
wyroku TSUE, krok po kor-
ku wyjaśnił, dlaczego zmiany 
aplikowane naszemu wymia-
rowi sprawiedliwości przez 
obecną większość sejmową 
są niebezpieczne dla oby-
wateli. Ujmując to najpro-
ściej: bo odbierają im prawo 
do sądu. Sądu niezależnego 
od czynników politycznych. 
I choć wyrok ten, co dobit-
nie pokazują wydarzenia 
ostatnich dni, sporu nie za-
kończył, to jednak pokazał 
rządzącym, że SN nie zamie-
rza wywieszać białej fl agi.  
©℗ MK

Ma dwa przydom-
ki: „Pancerny” lub 
„Kryształowy”. Jest 
wiele dowodów 

na to, że pierwszy nosi zasłu-
żenie, w drugim takie dowody 
były, ale z czasem okazały się 
kruche niczym kryształ. 
Kim Marian Banaś już nie był? 
Tylko w 2019 r. udało mu się 
zajmować kolejno stanowiska: 
wiceministra fi nansów i szefa 
Krajowej Administracji Skarbo-
wej, ministra fi nansów i pre-
zesa NIK. Był też bohaterem 
głośnej historii na rynku nieru-
chomości. Chodzi o należącą do 
niego kamienicę w Krakowie, 
w której odbywa się hotelowy 
biznes. Specyfi czny, bo można 
tam wynająć pokój na godziny, 
czego dowiedzieliśmy się z ma-
teriału „Superwizjera” TVN. 
Ubiegły rok dużej części me-
diów upłynął na tropieniu 
majątku Banasia. Nie tylko 
mediom zresztą, także agen-
tom CBA. Ci drudzy wykazali, 
że nie wszystko, co prezes NIK 
posiada, da się udokumento-
wać dochodami, a dodatko-
wo nie wszystko, co powinien, 
wpisał do oświadczeń mająt-
kowych. Sprawa trafi ła do pro-
kuratury, a Banaś pod obstrzał 
już nie tylko opozycji, lecz także 
polityków PiS, którzy najpierw 
umieścili go na stołku w NIK, 
a teraz nie potrafi ą go z niego 
ściągnąć.  ©℗  BG

2019 r., w którym luksemburscy sędziowie podzielili 
zapatrywania polskiego orzekającego, bez wątpienia 
temu służy. Po orzeczeniu unijnego trybunału za-
częły się w Polsce pojawiać jeden za drugim wyroki 
korzystne dla frankowiczów.
Sędzia pokazał zatem, że wymiar sprawiedliwości 
choć działa powoli, to ostatecznie sprawiedliwość 
potrafi  zwyciężyć. I skoro banki w umowach franko-
wych stosowały niedozwolone prawem postanowie-
nia, to nawet po wielu latach można obronić kon-
sumentów. Przy czym gdyby inni sędziowie działali 
tak jak Gołaszewski, zapewne udałoby się to uczynić 
znacznie szybciej. Szokuje pełnomocników choćby 
tym, że jest gotów przychodzić do pracy w sobotę, 
by wyrok mógł szybciej zapaść. ©℗  PSŁ

3.  „Stary” Sąd Najwyższy

2. Marian 
Banaś

prezes Najwyższej Izby Kontroli
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Człowiek, który spędza sen z powiek wszystkim funkcjo-
nariuszom publicznym o lepkich rączkach. Pod jego ste-
rami CBA mocniej zaangażowało się nie tylko w ściganie 

korupcji, lecz także w walkę z przestępczością ekonomiczną, 
szczególnie tą, która sobie upatrzyła VAT jako regularne źródło 

dochodów własnych, a nie budżetowych. 
Do świąt Bożego Narodzenia mógł zali-

czać ubiegły rok do udanych. Po nich 
wyszło na jaw, że w kasie fundu-
szu operacyjnego są braki. CBA 
twierdzi, że pieniędzy nie straciło, 
ale nie przeczy, że zostały ukra-

dzione. Faktem jest, że agentka-
-kasjerka usłyszała zarzuty, podob-
nie jak jej mąż. Trafi li do aresztu. 
Sprawa to dla Bejdy o tyle trudna, 

że o ile jeszcze kilka tygodni temu 
było pewne, że ma drugą kaden-

cję szefa CBA w kieszeni, o tyle 
teraz przybywa publicznie 

w to wątpiących. Trudno po-
wiedzieć, kto ma rację, ale 

sprawa rozstrzygnie się 
szybko, bo jego kadencja 

wygasa w drugiej poło-
wie lutego.  ©℗  BG

Wyliczenie wszystkich stano-
wisk Warchoła niebawem bę-
dzie wymagało dodrukowa-

nia kilku stron gazety. Jest posłem. Jest 
sekretarzem stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. Jest pełnomocnikiem 
rządu ds. praw człowieka. Jest człon-
kiem Komisji Weneckiej. Jest wreszcie 
doktorem habilitowanym i adiunk-
tem na Wydziale Prawa i Administracji 
UW. Zarazem można odnieść wrażenie, 
że jest wszędzie. Broni w Sejmie roz-
wiązań przygotowanych przez Prawo 
i Sprawiedliwość. Przemawia na kon-
ferencjach prasowych wraz ze Zbignie-
wem Ziobrą (mówi się, że większość 
projektów legislacyjnych MS „wisi” 
na Warchole, który jako jeden z nie-
licznych członków kierownictwa re-
sortu rozumie język prawny). Ba, na-
wet uniemożliwia eksmisję staruszków 
na Podkarpaciu.
Wiele osób atakuje Warchoła za pre-
zentowane przez niego poglądy, któ-
re można by najkrócej ująć tak: czym 
więcej kar, tym bezpieczniejsza Pol-
ska. Trzeba jednak uczciwie przyznać, 
że wiceminister sprawiedliwości z wiel-
ką gracją przekonuje do swego zdania. 
I choć często trudno się z nim zgodzić, 
to należy go doceniać za ogromną 
wiedzę, prawniczy kunszt i to, 
że nie obawia się polemik nawet ze swo-
imi najzagorzalszymi przeciwnikami.
©℗ PSŁ

Już od ponad roku niezłomnie stoi 
na czele trzyosobowego zespołu z za-
pałem tropiącego wszelkie sędziow-

skie przewiny. Razem ze swoimi zastęp-
cami – Przemysławem Radzikiem oraz 
Michałem Lasotą – dzielnie wypełniają 
misję powierzoną im przez Zbigniewa 
Ziobrę. Wprowadzając nowy model po-
stępowania dyscyplinarnego i stawiając 
na jego czele Piotra Schaba, minister obie-
cywał, że będzie ciekawie. Postępowania 
dyscyplinarne miały przestać być fi kcją, 
a sędziowie odpowiedzialni za patologie 
w sądach mieli być surowo karani. Trud-
no jednak nie zauważyć, że Schab i spół-
ka starają się uprzykrzyć życie nie tym 
sędziom, którzy swoim głupim orzecz-
nictwem zrobili krzywdę przeciętnemu 
Kowalskiemu, lecz przede wszystkim tym, 
którzy psują nerwy i dobre samopoczucie 
politykom partii rządzącej. Trudno oprzeć 
się wrażeniu, że rzecznik i jego zastępcy 
korzystają z przyznanych im uprawnień 
wyłącznie w celu tłamszenia krytyki dzia-
łań obecnego rządu ze strony sędziów.
©℗  MK

Prawnik, warszawiak, konserwatysta – tak sam 
opisał siebie na jednym z portali społecznościo-
wych. Osoby, które przez lata z nim współpraco-

wały, chwalą go za wiedzę ekspercką, ale przyznają też, 
że od zawsze wyczuwały u niego ambicje polityczne. 
Miał okazję  je realizować jako dyrektor departamen-
tu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Fi-
nansów. Dziś ma z tego powodu mieszane uczucia. 
Z jednej strony jest twarzą 11 nowelizacji ustawy 
i 38 nowych rozporządzeń, które pomogły uszczel-
nić pobór VAT i zwiększyć wpływy budżetowe (to on 
fi rmował kolejne poprawki w pakiecie paliwowym, 
wprowadzenie dobrowolnego i obowiązkowego 
mechanizmu podzielonej płatności czy 
utworzenie białej listy VAT). Z drugiej 
strony niemal wszystkie fi rmowane 
przez niego reformy weszły w ży-
cie w podobnym czasie, co wzbu-
dziło zrozumiały niepokój wśród 
przedsiębiorców. Ze stanowiskiem 
pożegnał się, gdy podpisał list 
informujący premiera o nie-
prawidłowościach w resorcie 
fi nansów. Ambicje politycz-
ne nie pozwolą mu więc re-
alizować jakichkolwiek ko-
lejnych zmian w podatkach.  
©℗ MSz

4.  Ernest Bejda
szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

6.  Paweł 
Mroczkowski

dyrektor departamentu legislacyjnego prawa cywilnego 
w Ministerstwie Sprawiedliwości

5.  Jacek Jastrzębski
przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

10.  Marcin 
Warchoł

sprawuje niemal wszystkie funkcje

11.  Piotr Schab
rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych

12.  Wojciech Śliż
doradca podatkowy, były dyrektor departamentu VAT w Ministerstwie Finansów

Czy jeden mało znany czło-
wiek może pokrzyżować 
plany najwyższym decy-
dentom w państwie i do-
prowadzić najważniejszych 
polityków do białej go-

rączki? I to tak bardzo, że uruchomią 
oni organy państwowe i doprowadzą 
do uchwalenia ustawy wprowadzającej 
rozwiązania mające zniechęcić innych 
do pójścia w jego ślady? Może, o ile nosi 
łańcuch z orłem oraz togę z fi oletowym 
żabotem. Za sprawą szeregowego sę-
dziego sądu rejonowego Pawła Jusz-
czyszyna boleśnie przekonali się o tym 
na własnej skórze politycy PiS. Kiedy już 
wydawało im się, że mogą spać spokoj-
nie, bo mimo wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego nakazującego upu-
blicznienie nikt nie będzie w stanie się 
zapoznać z listami poparcia dla człon-
ków KRS, sędzia Juszczyszyn wykonał 
ruch, który zakłócił spokój wielu ludzi. 
Rozpatrując apelację w jednej ze spraw 
stwierdził, że zaskarżone orzeczenie 
wydał sąd, w którego składzie zasia-
dała osoba namaszczona przez obec-
ną Krajową Radę Sądownictwa. Uznał 
więc, że musi sprawdzić, czy sąd w ta-
kim składzie jest sądem prawidłowo 
obsadzonym. A skoro tak, to musi za-
poznać się właśnie z listami poparcia 
do KRS i wydał w tym celu odpowied-
nie postanowienie. Nie od dziś prze-
cież wiadomo, że w przypadku jednej 
z kandydatur są wątpliwości, czy pro-
ces wyboru do rady przebiegał tak, jak 
powinien. Chodzi oczywiście o Macieja 
Nawackiego (pozycja 7. w naszym ran-
kingu), poparcie dla którego kilku sę-
dziów wycofało, a ten mimo to został do 
Krajowej Rady Sądownictwa wybrany. 
Na razie działania sędziego Pawłą Jusz-
czyszyna, za sprawą forteli i sztuczek, 
a to samego sędziego Nawackiego, 
a to Kancelarii Sejmu, nie przyniosły 
zamierzonego efektu i listy nadal po-
zostają jednymi z najpilniej strzeżo-
nych przed ujawnieniem dokumen-
tami w naszym kraju. Mamy za to 
uchwaloną przez parlament 
tzw. ustawę kagańcową, 
która jasno mówi, że sę-
dziom, pod groźbą wyrzu-
cenia z zawodu, nie wolno 
iść w ślady olsztyńskiego 
kolegi.  ©℗ MK

13.  Paweł 
Juszczyszyn

sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie 

Do świąt Bożego Narodzenia mógł zali-
czać ubiegły rok do udanych. Po nich 

wyszło na jaw, że w kasie fundu-
szu operacyjnego są braki. CBA 
twierdzi, że pieniędzy nie straciło, 
ale nie przeczy, że zostały ukra-

dzione. Faktem jest, że agentka-
-kasjerka usłyszała zarzuty, podob-
nie jak jej mąż. Trafi li do aresztu. 
Sprawa to dla Bejdy o tyle trudna, 

że o ile jeszcze kilka tygodni temu 
było pewne, że ma drugą kaden-

cję szefa CBA w kieszeni, o tyle 
teraz przybywa publicznie 

w to wątpiących. Trudno po-
wiedzieć, kto ma rację, ale 

sprawa rozstrzygnie się 
szybko, bo jego kadencja 

wygasa w drugiej poło-

opisał siebie na jednym z portali społecznościo-
wych. Osoby, które przez lata z nim współpraco-

wały, chwalą go za wiedzę ekspercką, ale przyznają też, 
że od zawsze wyczuwały u niego ambicje polityczne. 
Miał okazję  je realizować jako dyrektor departamen-
tu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Fi-
nansów. Dziś ma z tego powodu mieszane uczucia. 
Z jednej strony jest twarzą 11 nowelizacji ustawy 
i 38 nowych rozporządzeń, które pomogły uszczel-
nić pobór VAT i zwiększyć wpływy budżetowe (to on 
fi rmował kolejne poprawki w pakiecie paliwowym, 
wprowadzenie dobrowolnego i obowiązkowego 
mechanizmu podzielonej płatności czy 
utworzenie białej listy VAT). Z drugiej 
strony niemal wszystkie fi rmowane 
przez niego reformy weszły w ży-
cie w podobnym czasie, co wzbu-
dziło zrozumiały niepokój wśród 
przedsiębiorców. Ze stanowiskiem 
pożegnał się, gdy podpisał list 
informujący premiera o nie-
prawidłowościach w resorcie 

W pierwszym roku na stanowisku dał 
się poznać jako srogi nadzorca. 
Na początku stycznia wartość 

kar nałożonych przez komisję przekro-
czyła 70 mln zł. Takiej skali karania jesz-
cze w historii naszego nadzoru nie było. 
Na tym nie koniec: trzem towarzystwom 
funduszy inwestycyjnych nadzór odebrał 
licencje na zarządzanie, czyli de facto 
wyeliminował je z rynku. Kary to 
m.in. pokłosie głośnych afer, jakie 
dotknęły w ostatnich latach nasz 
rynek kapitałowy: dotyczącej ofero-
wania obligacji i działalności fi rmy 
windykacyjnej GetBack oraz sprze-
daży funduszy W Investments. 
Dwa z trzech TFI ukaranych cof-
nięciem zezwolenia miały związki 
z GetBackiem. 10 mln zł kary za 
W Investments dostał Alior Bank. 
Podnoszenie standardów na ryn-
ku miało też inne formy: nadzór 
zaangażował się w kampanię 
zwracającą na ryzyko inwesto-
wania w condohotele, ograniczał 
możliwości oferowania drobnym 
klientom opcji binarnych czy kon-
traktów CFD.  ©℗  ŁW

Nawet dla większości 
osób interesujących 
się prawem to po-

stać zupełnie anonimowa. 
Tymczasem to właśnie on 
odpowiada za wdrożenie 
największej reformy pro-
cedury cywilnej od wielu 
lat. Niektórzy ją chwalą, 
inni ganią, najwięcej osób z kolei wskazu-
je, że „wyjdzie w praniu”. Jedno jest pew-
ne: w tym przypadku reforma wymiaru 
sprawiedliwości polegała na zmianie po-
szczególnych rozwiązań kodeksowych, 
a nie sprowadzała się przy okazji do wy-
miany kadr. Jej celem jest przyspieszenie 
rozpoznawania spraw w sądach, bo z roku 
na rok jest z tym gorzej.
Mroczkowski, broniąc poszczególnych roz-

wiązań, sięga po argumenty merytorycz-
ne, a nie populistyczne – co obecnie rów-

nież zasługuje na podkreślenie. I na uznanie, 
bo o dyrektorze z Ministerstwa Sprawiedli-
wości przedstawiciele biznesu mówią dobrze. 
Z reguły tak: „Nie zgadzam się z nim, ale ro-
zumiem; warto dać mu szansę”.  ©℗ PSŁ
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dyrektor departamentu legislacyjnego prawa cywilnego 
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nych przed ujawnieniem dokumen-
tami w naszym kraju. Mamy za to 
uchwaloną przez parlament 
tzw. ustawę kagańcową, 
która jasno mówi, że sę-
dziom, pod groźbą wyrzu-
cenia z zawodu, nie wolno 
iść w ślady olsztyńskiego 
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  REKLAMA

Najmłodszy prawnik w tym zestawieniu, a być może 
i w całej historii naszego rankingu. Jeszcze nie dostał sę-
dziowskiej nominacji, a już zdążył nieźle namieszać. Skiero-

wał bowiem do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej pytanie prejudycjalne w sprawie za-
sad zwrotu kosztów poniesionych przez kredy-
tobiorcę w sytuacji, gdy ten spłaca kredyt przed 
czasem. A odpowiedź udzielona przez TSUE, 
zgodna zresztą z sugestią Mateusza Półtoraka, 
nieźle napsuła bankom krwi. Te bowiem przyj-
mowały niekorzystną dla konsumentów inter-
pretację przepisów i nie chciały im zwra-
cać jednorazowych opłat naliczanych 
za samą usługę udzielenia kredytu, 
w tym m.in. prowizji. Dzięki determi-
nacji Półtoraka i jego nieszablonowe-
mu spojrzeniu na przepisy dziś wiado-
mo już, że banki robiły to niezgodnie 
z przepisami unijnymi. Teraz mu-
szą spłacającym wcześniej kredy-
ty zwrócić nie tylko (proporcjo-
nalnie) odsetki, ubezpieczenia czy 
inne opłaty zależne od czasu trwa-
nia umowy, lecz całość kosztów, 
jakie zostały naliczone w związku 
z udzieleniem pożyczki.  ©℗  MK

8.  Mateusz Półtorak
asesor sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku

9. Mikołaj Małecki
prezes Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego

7.  Maciej Nawacki
członek Krajowej Rady Sądownictwa
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tobiorcę w sytuacji, gdy ten spłaca kredyt przed 
czasem. A odpowiedź udzielona przez TSUE, 
zgodna zresztą z sugestią Mateusza Półtoraka, 
nieźle napsuła bankom krwi. Te bowiem przyj-
mowały niekorzystną dla konsumentów inter-
pretację przepisów i nie chciały im zwra-
cać jednorazowych opłat naliczanych 
za samą usługę udzielenia kredytu, 
w tym m.in. prowizji. Dzięki determi-
nacji Półtoraka i jego nieszablonowe-
mu spojrzeniu na przepisy dziś wiado-
mo już, że banki robiły to niezgodnie 
z przepisami unijnymi. Teraz mu-
szą spłacającym wcześniej kredy-
ty zwrócić nie tylko (proporcjo-
nalnie) odsetki, ubezpieczenia czy 
inne opłaty zależne od czasu trwa-
nia umowy, lecz całość kosztów, 
jakie zostały naliczone w związku 

MK

Sędzia, który walczył z kastowością wśród kolegów. 
I który dziś mógłby zostać umieszczony w Sèvres 
jako wzorzec przedstawiciela kasty.

Najwięcej popularności przyniósł mu temat list popar-
cia pod kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa. 
Do dziś nie wiadomo, czy zebrał ich wystarczającą licz-
bę (jest też z tym związany kłopot prawny, gdyż kilka 
osób, które poparły Nawackiego, szybko swe poparcie 
wycofało). Pikanterii sprawie dodaje fakt, że gdy sędzia 
orzekający w jego sądzie Paweł Juszczyszyn (pozycja 
13) postanowił to sprawdzić, to Nawacki – jako prezes 
sądu – tego zakazał. Jak bowiem stwierdził, szkoda 
publicznych pieniędzy na łamanie prawa (którym, 
jego zdaniem, jest aktywność sędziowska Juszczyszy-
na). Wcześniej zaś wnikliwego sędziego 
zawiesił. Ujmując najkrócej: Nawacki 
pokazał, co to znaczy być sędzią we 
własnej sprawie. 
Na koncie ma również takie osią-
gnięcie jak oszukanie systemu lo-
sowego przydziału spraw (uznał, 
że jako prezes sądu nie musi brać 
udziału w losowaniu). Wiele rozgłosu 
przyniosły mu także wypowiedzi, 
w których wyśmiewał lu-
dzi pracujących fi zycznie.  
©℗ PSŁ

Kiedy Ministerstwo 
Sprawiedliwości 
na fali słomianego 

zapału do walki z pedo-
fi lią forsowało dużą re-
formę kodeksu karnego, 
działo się to w tak szybkim 
tempie, że posłowie nawet 
nie bardzo wiedzieli, nad 
czym głosują. Nie umniejszając zasług innych 
ekspertów, to zespół Krakowskiego Instytutu 
Prawa Karnego w błyskawicznym tempie opra-
cował dwie ekspertyzy punktujące liczne błędy, 
absurdy i niedoróbki. Niektóre były na tyle po-
ważne, że prezydent nie mógł ich zignorować 
i nie pozostało mu nic innego jak skierować 
ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Choć 
opinie, które pogrzebały (przynajmniej chwilo-
wo) reformę kodeksu karnego, były pracą zespo-
łu (w jego skład wchodzili też dr hab. Agniesz-
ka Barczak-Oplustil, dr Wojciech Górowski, 
dr Mikołaj Iwański, dr Witold Zontek, dr Szy-
mon Tarapata, prof. Włodzimierz Wróbel i mgr 
Jacek Duda), to liderem był właśnie dr Małecki. 
Prawem karnym materialnym żyje na okrą-
gło, nieustannie rozważając rzeczywistość 
przez pryzmat prawa karnego. Oczywiście 
z pozycji dogmatycznych. ©℗ PSz
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Podręcznikowy przykład na to, że im wyżej się zajdzie, tym bole-
śniejszy jest potem upadek. Jeszcze w pierwszej połowie 2019 r. 
nic nie wskazywało na to, że Łukasz Piebiak będzie musiał po-

żegnać się z ciepłą posadką w resorcie sprawiedliwości. Widać było, 
że jeżeli chodzi o sprawy sędziowskie, minister Zbigniew Ziobro darzy 
go ogromnym zaufaniem. To przede wszystkim na jego zdaniu opierał 
się przy podejmowaniu decyzji kadrowych. Jasne było, że w tym 
czasie to Piebiak rozdawał najlepsze stanowiska w sądach 
i decydował o tym, kto się na nich utrzyma. Wszystko 
skończyło się w pewien sierpniowy wieczór, kiedy na 
portalu Onet.pl gruchnęła wiadomość, że wiceminister 
miał stać na czele grupy, której celem było  dyskredytowa-
nie w mediach sędziów będących przeciwnikami reform 
przeprowadzanych przez PiS. Wiele z tych akcji miał sam 
inspirować. Piebiak wszystkiemu zaprzecza i zapowiada 
ofensywę sądową mającą oczyścić jego dobre imię. 
Zapewnienia o niewinności jednak nie wystar-
czyły politycznym mocodawcom sędziego. 
Rezygnacja Piebiaka ze stanowiska wice-
ministra została bowiem przez premiera 
Morawieckiego przyjęta od ręki.  ©℗  MK
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©℗  MK

21.  Łukasz Piebiak
sędzia, były wiceminister sprawiedliwości

Obok komisarza do spraw rolnictwa to jedyny Polak zajmujący 
tak wysoką pozycję w strukturach Unii Europejskiej. Doktor 
Wojciech Wiewiórowski objął w 2019 r. stanowisko europej-

skiego inspektora ochrony danych.
EIOD odgrywa podwójną rolę. Po pierwsze, zajmuje się nadzorem 
nad przetwarzaniem danych osobowych w unijnych instytucjach 

czy agencjach. Drugim jego zadaniem jest opiniowanie aktów 
prawnych tworzonych w UE. Rozporządzenie, dyrektywa, de-
cyzja czy nawet wewnętrzna regulacja zawsze muszą trafi ć na 
biurko EIOD, który ocenia ją pod względem zgodności z prze-
pisami o ochronie danych osobowych.
O stanowisko EIOD ubiegało się dwóch innych kandydatów 
– Yann Padova, szef ochrony danych w paryskim oddziale 
kancelarii Baker McKenzie, oraz Endre Győző Szabó, wiceszef 
węgierskiego organu ochrony danych osobowych. Polak zdo-
był jednak nad nimi dużą przewagę. Podczas przesłuchań 
mówił, że jego marzeniem jest sprawiedliwy świat, w któ-
rym praworządność i godność ludzka znajdują się w cen-
trum uwagi. Podkreślał jednak także potrzebę szanowa-
nia różnorodności kulturowej i prawnej Europejczyków.
©℗ SW

Tam, gdzie jest mowa o sądach, nie może jej zabraknąć. Kamila Gasiuk-Pihowicz 
kolejny rok z rzędu udowadnia, że sprawy wymiaru sprawiedliwości to zdecy-
dowanie jej konik. Jednak to nie z powodu potyczek słownych, jakie niezmor-

dowanie toczy na komisjach sejmowych tudzież w studiach telewizyjnych, znalazła 
się w tym zestawieniu. Jej największą zasługą w 2019 roku z całą 

pewnością było skierowanie do sądu administracyjnego skargi, 
na skutek której sąd ten stwierdził, że listy poparcia udzielone-

go sędziom startującym w konkursie do nowej Krajowej Rady 
Sądownictwa powinny ujrzeć światło dzienne. Oczywiście 
rządzący zrobili wszystko, co w ich mocy, aby mimo tego 

wyroku społeczeństwo nie zapoznało się z nazwiskami 
fi gurującymi na tych dokumentach. Mimo to orzeczenie 
NSA było jasnym sygnałem, że sprawujący władzę muszą 

być poddawani skutecznej kontroli społecznej. A ta 
jest przecież niemożliwa, gdy społeczeństwo nie 
ma pełnej wiedzy o tym, co się dzieje w państwie. 
Tymczasem bez takiej kontroli trudno mówić 
o w pełni demokratycznym państwie.  ©℗ MK

15.  Wojciech Wiewiórowski
europejski inspektor ochrony danych

23.  Kamila Gasiuk-Pihowicz
posłanka

14.  Mariusz Metera
sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe

24.  Małgorzata Militz
partner i doradca podatkowy w GWW

22.  Bogdan Święczkowski
prokurator krajowy

16. Monika 
Miller- 

-Młyńska
sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie

T ysiące emerytek z rocznika 1953 wiele jej zawdzięcza. Sę-
dzia Miller-Młyńska była bowiem przewodniczącą składu 
orzekającego, który przedstawił Trybunałowi Konstytu-

cyjnemu pytanie prawne kluczowe z perspektywy tych kobiet, 
które zdecydowały się skorzystać z prawa do wcześniejszej 
emerytury. W jego rezultacie TK orzekł, że regulacja prawna 
dopuszczająca zmniejszanie podstawy ich świadczenia jest 
niezgodna z konstytucją. 
Wyrok ten umożliwił wielu kobietom przeliczenie emerytur 

według korzystniejszych zasad. Zmobilizował też Senat i rząd do przygotowania 
projektów ustaw w tej sprawie. Mają one zagwarantować możliwość złożenia 
wniosków o ponowne przeliczenie świadczenia tym emerytkom, które z powodu 
upływu terminu nie mogły tego zrobić na podstawie obowiązujących przepisów 
procedury administracyjnej.  ©℗ PS

Są sędziowie, którzy orzekanie traktują jak odhacze-
nie kolejnej sprawy. Wykorzystają każdą sposob-
ność proceduralną, byle tylko szybko ją zakończyć, 

poprawić sobie statystyki i uchodzić za sprawnego 
sędziego. Ślizgając się w ten sposób, kosztem stron, 
można nawet dochrapać się wysokich szarż w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości. To nie jest sposób działania 
sędziego Metery. Nie wiadomo, jak wysoko sięgają jego 
ambicje, ale, jak się zdaje, do obranego celu zmierza in-
nymi ścieżkami. Rozpatrując sprawę wspólnika spółki, 
która z mocy prawa utraciła byt prawny, a jej majątek 
został przejęty przez Skarb Państwa, mógł szybko za-
kończyć sprawę, bo zgodnie z przepisami wywłasz-
czony z majątku obywatel nie miał nic do powiedze-
nia: prawo nie przewidziało dla takich osób żadnych 
możliwości odwołania. Zamiast tego sędzia Metera 
doprowadził do przynajmniej częściowego uchylenia 
niekonstytucyjnych przepisów przez TK. 
Oczywiście wyrok trybunału nie rozwiązał wszystkich 
problemów, jakie wynikały z regulacji umożliwiających 
przejęcie prywatnej własności nieprzerejestrowanych 
do KRS spółek, ale kropla drąży skałę.  ©℗  PSZ

Z ofi cjalnego życiorysu wynika, że podatkami 
zajmuje się już od 27 lat, gdy po studiach 
rozpoczęła pracę w administracji skarbowej. 

Jak wielu innych ekspertów fi skalnych przeszła 
na drugą stronę barykady i w roku 2019 przy-
sporzyła fi skusowi prawdziwego bólu głowy. To 
dzięki jej wytężonej pracy zapadł wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości UE, zgodnie z którym wykonawca 
robót budowlanych mógł przesunąć obowiązek roz-
liczenia z VAT aż do chwili, gdy podpisany zo-
stanie protokół zdawczo-odbiorczy. Minister-
stwo Finansów broniło się od lat przed taką 
wykładnią, uznając, że może ona prowa-
dzić do optymalizacji podatkowej i strat 
dla budżetu. Nawet po wyroku opu-
blikowało komunikat, zgodnie z któ-
rym stanowisko unijnego trybunału 
w praktyce nic nie zmieniło i podatek 
trzeba rozliczać znacznie wcześniej. 
Naczelny Sąd Administracyjny po-
dzielił jednak stanowisko TSUE. 
Dziś resort fi nansów pracuje 
nad wydaniem interpretacji 
ogólnej, która zmieni rozlicze-
nia branży budowlanej, a niewy-
kluczone, że przynajmniej także 
pośrednio również wielu innych 
zawodów. Upór popłacił.  ©℗
 MSz

Jednego nie można mu odmówić. Za jego czasów nastąpił przełom w zabezpie-
czaniu mienia pochodzącego z przestępstw. Śledczy zaczęli wreszcie zajmować 
majątek wart miliony złotych. Oczywiście bez przepisów o konfi skacie rozsze-

rzonej ten wynik byłby nadal marny, teraz jest to dziecinnie proste. Tyle tylko, 
że obecnego prokuratora krajowego pod togą z czerwonym żabotem nadal ściska gorset polityka. 
W rezultacie prokuratura jest skrajnie upolityczniona: z góry wiadomo, że każde śledztwo dotyczące 
przewinień władzy zostanie umorzone. Albo w przypadku konfl iktu obywatela z władzą kluczowe 
dowody nagle mogą ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu (jak płyta z zapisem monitoringu z wypadku 
z udziałem byłej premier Beaty Szydło). Ewentualnie można prokuratorów wykorzystać do ścigania 
prokuratorów protestujących w togach czy sędziów podważających legalność wyboru innych sędziów. 
– Traktuje się nas jak psy, którym się mówi, kiedy mają gryźć, a kiedy zostawić – mówi o prokuratu-
rze pod rządami Bogdana Święczkowskiego jeden ze śledczych. 
Nic do dodać, nic ugryźć.  ©℗                                                            PSZ
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Obok komisarza do spraw rolnictwa to jedyny Polak zajmujący 
tak wysoką pozycję w strukturach Unii Europejskiej. Doktor 
Wojciech Wiewiórowski objął w 2019 r. stanowisko europej-

skiego inspektora ochrony danych.
EIOD odgrywa podwójną rolę. Po pierwsze, zajmuje się nadzorem 
nad przetwarzaniem danych osobowych w unijnych instytucjach 

czy agencjach. Drugim jego zadaniem jest opiniowanie aktów 
prawnych tworzonych w UE. Rozporządzenie, dyrektywa, de-
cyzja czy nawet wewnętrzna regulacja zawsze muszą trafi ć na 
biurko EIOD, który ocenia ją pod względem zgodności z prze-
pisami o ochronie danych osobowych.
O stanowisko EIOD ubiegało się dwóch innych kandydatów 
– Yann Padova, szef ochrony danych w paryskim oddziale 
kancelarii Baker McKenzie, oraz Endre Győző Szabó, wiceszef 
węgierskiego organu ochrony danych osobowych. Polak zdo-
był jednak nad nimi dużą przewagę. Podczas przesłuchań 
mówił, że jego marzeniem jest sprawiedliwy świat, w któ-
rym praworządność i godność ludzka znajdują się w cen-

15.  Wojciech Wiewiórowski
europejski inspektor ochrony danych

pewnością było skierowanie do sądu administracyjnego skargi, 
na skutek której sąd ten stwierdził, że listy poparcia udzielone-

go sędziom startującym w konkursie do nowej Krajowej Rady 
Sądownictwa powinny ujrzeć światło dzienne. Oczywiście 
rządzący zrobili wszystko, co w ich mocy, aby mimo tego 

wyroku społeczeństwo nie zapoznało się z nazwiskami 
fi gurującymi na tych dokumentach. Mimo to orzeczenie 
NSA było jasnym sygnałem, że sprawujący władzę muszą 

być poddawani skutecznej kontroli społecznej. A ta 
jest przecież niemożliwa, gdy społeczeństwo nie 
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  REKLAMA

17.  Rafał Reiwer
zastępca dyrektora departamentu wykonania orzeczeń 
i probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości

18.  Piotr Pogonowski
były już szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

19.  Paweł Hempel
sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku

25.  Stanisław 
Piotrowicz

sędzia Trybunału Konstytucyjnego

20.  Julia Przyłębska
prezes Trybunału Konstytucyjnego

Kilka lat temu Zbigniew Ziobro powierzył mu 
misję przeprowadzenia reformy komorniczej. 
W największym skrócie sprowadzała się ona 

do zwiększenia nadzoru nad komornikami, wzmoc-
nienia praw dłużników (obowiązkowe nagrywanie 
niektórych egzekucji, ułatwienia we wnoszeniu
skarg) czy obniżenia opłat egzekucyjnych. Opór śro-
dowiska komorniczego przeciwko niektórym roz-
wiązaniom był spory, ale dr Ra-
fał Reiwer zagrał va banque 
– mimo poważnych ostrzeżeń 
o możliwości doprowadzenia 
do upadku systemu egzekucji. 
Wprawdzie obie składające się 
na reformę ustawy – o komor-
nikach sądowych i o kosztach 
komorniczych – samorząd za-
wodowy skierował do Try-
bunału Konstytucyjnego, 
ale po pierwszym roku 
funkcjonowania refor-
my trzęsienia ziemi nie 
było. Zamiast bankruto-
wać, otwierają się nowe 
kancelarie, egzekwowa-
ne przez komorników 
sumy rosną. Jasne, że 
w odzyskiwaniu na-
leżności sprzyjają do-
bra koniunktura i ni-
skie bezrobocie, ale 
i tak przynajmniej 
na razie dr Reiwer 
może triumfować. 
Zwłaszcza że – jak 
podkreśla – w ostat-
nim czasie nie było 
żadnego wielkiego 
skandalu z udziałem 
komorników. ©℗ PSZ

Właściwie to prof. dr hab. Piotr Pogonowski – komórka prasowa służby, na której czele stał, 
dbała o to, aby tytuły naukowe szefa nie umykały mediom. 
Ubiegły rok był dla niego trudny, bo sprawa Mariana Banasia (pozycja 2) uderzyła w szefa 

ABW i nie brakowało takich, którzy twierdzą, że do afery wokół byłego szefa KAS by nie doszło, gdyby 
agencja lepiej sprawdzała, komu daje poświadczenie bezpieczeństwa z dostępem do największych państwowych tajem-
nic. Dzięki zamieszaniu medialnemu wokół Pogonowskiego i spekulacjom o jego odejściu mogliśmy poznać szczegóły 
sukcesów ABW, które jak cień towarzyszyły informacjom o Marianie Banasiu i kolejnym dziwnym sprawom w jego oto-
czeniu. Nawet wiadomości o złapanych szpiegach, udaremnione zamachy bombowe i podejrzane typy wydalone z kraju 
nie potrafi ły zagłuszyć coraz głośniejszych pytań, czy ABW dała radę w sprawie szefa KAS. Minister koordynator służb 
Mariusz Kamiński chyba nie dał się przekonać, bo prof. dr hab. Piotr Pogonowski złożył w tym roku rezygnację i być może 
będzie się realizował w Trybunale Konstytucyjnym.  ©℗ BG

Być sędzią sądu rejonowe-
go, nie zajmować ekspono-
wanych stanowisk ani nie 

brylować w mediach i znaleźć 
się po raz drugi wśród 50 wpły-
wowych prawników? Proszę 
bardzo. Wystarczy tylko poważ-
nie podchodzić do obowiązków 
sędziego. Pięć lat temu TSUE 
w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne zadane przez 
sędziego Hempla uznał, że polskie przepisy dyskry-
minują zatrudnionych na czas określony, co przesą-
dziło o konieczności nowelizacji kodeksu pracy. Te-
raz sędzia Hempel dopatrzył się, że tryb wpisywania 
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych przypomi-
na sąd kapturowy. Osoby wpisywane do rejestru nie 
tylko nie mogły wnieść zażalenia, lecz nie były nawet 
o tym informowane. TK przyznał sędziemu rację. 
– Bez wątpienia cechuje go nieszablonowy spo-
sób myślenia i umiejętność spojrzenia na regulacje 
także przez pryzmat wzorca konstytucyjnego czy 
przepisów prawa europejskiego – charakteryzuje 
go Beata Wołosik, wiceprezes Sądu Rejonowego 
w Białymstoku.   ©℗  PSZ

Człowiek, który wywołuje 
ogrom emocji nie od wczo-
raj (wcześniej jako przewod-

niczący sejmowej komisji spra-
wiedliwości w poprzedniej 
kadencji). W roku 2019 
nie było inaczej. Trudno 
się dziwić, bo prokurator 
oskarżający w stanie wo-
jennym, który z mównicy 
sejmowej skanduje hasło 
„precz z komuną”, to bez 
wątpienia postać nietu-
zinkowa. 
Emocje związane były 
oczywiście z wyborem 

Stanisława Piotrowi-
cza na stanowisko 
sędziego Trybu-
nału Konstytucyj-
nego. Zgłaszająca 
go formacja poli-

tyczna (PiS), której 
zresztą przez wiele 
lat był prominentnym 

działaczem, od dawna 
przekonuje, że nie ma 

w polskim wymiarze spra-
wiedliwości miejsca dla „ko-

munistycznych sędziów”. Jak 
widać, nie dotyczy to orzeka-
jących w Trybunale Konsty-
tucyjnym. Ewentualnie par-
tii rządzącej przeszkadzają 
tylko sędziowie z czasów 
komuny, ale prokuratorzy 
już nie.
Prezydent Andrzej Duda tak 

się ucieszył na myśl o przy-
jęciu od Stanisława Piotrowi-

cza ślubowania, że aż uczynił to 
przy zgaszonym świetle. I wyjąt-
kowo – co jest ewenementem 
– nie zachowały się z tej zacnej 
uroczystości żadne zdjęcia.  ©℗ 
 PSŁ

Ci, którzy jeszcze wierzą w rządy prawa, kolejny rok 
z rzędu krytycznie oceniają poczynania prezes Przy-
łębskiej. Z kolei ekipa rządząca wynosi ją pod niebio-

sa. I nie ma się czemu dziwić. Obecnej prezes wystarczyły 
zaledwie nieco ponad trzy lata, aby z TK uczynić atrapę, 
która nie tylko nie pokrzyżuje rządzącym żadnych planów, 
ale jeszcze, gdy zajdzie taka potrzeba, ochoczo im przykla-
śnie. Albo przetrzyma to i owo w trybunalskiej zamrażal-
ce, aby nie rozbudzać niepotrzebnych społecznych emocji 
tuż przed wyborami. Tak było w zeszłym roku. TK „uda-
ło się” nie rozpatrzeć np. wniosku dotyczącego tzw. abor-

cji eugenicznej. Jego autorami byli posłowie 
PiS. Dzięki temu i wilk był syty, i owca cała. 

Konserwatywni wyborcy partii rządzącej 
mieli poczucie, że coś się w sprawie jed-
nak dzieje, a skrzydło bardziej liberalne 
nie zniechęciło się i nie zmieniło swo-
ich politycznych preferencji tuż przed 

wrzuceniem kartki do wyborczej urny. 
No i nie można zapomnieć, że pod wodzą 
prezes Przyłębskiej TK po raz kolejny zaliczył 

pod względem statystycznym naj-
gorszy wynik w historii.  ©℗ MK

fo
t.

 W
oj

ci
ec

h
 S

tr
óż

yk
/R

ep
or

te
r

fo
t.

 M
at

er
ia

ły
 P

ra
so

w
e

dziło o konieczności nowelizacji kodeksu pracy. Te-
raz sędzia Hempel dopatrzył się, że tryb wpisywania 
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych przypomi-
na sąd kapturowy. Osoby wpisywane do rejestru nie 
tylko nie mogły wnieść zażalenia, lecz nie były nawet 
o tym informowane. TK przyznał sędziemu rację. 
– Bez wątpienia cechuje go nieszablonowy spo-
sób myślenia i umiejętność spojrzenia na regulacje 
także przez pryzmat wzorca konstytucyjnego czy 
przepisów prawa europejskiego – charakteryzuje 
go Beata Wołosik, wiceprezes Sądu Rejonowego 

PiS. Dzięki temu i wilk był syty, i owca cała. 
Konserwatywni wyborcy partii rządzącej 
mieli poczucie, że coś się w sprawie jed-
nak dzieje, a skrzydło bardziej liberalne 
nie zniechęciło się i nie zmieniło swo-
ich politycznych preferencji tuż przed 

wrzuceniem kartki do wyborczej urny. 
No i nie można zapomnieć, że pod wodzą 
prezes Przyłębskiej TK po raz kolejny zaliczył 

pod względem statystycznym naj-
gorszy wynik w historii.  
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Gdyby nie stowarzyszenia sędziowskie i determinacja stojących na ich czele prezesów, proces zaorywania sądownic-
twa szedłby rządzącym dużo łatwiej. To dzięki nim temat wymiaru sprawiedliwości nie schodził w zeszłym roku 
z czołówek gazet. Bez aktywności stowarzyszeń z pewnością nie udałoby się też przeprowadzić tylu i na taką skalę 

protestów przeciwko działaniom rządu i ustawodawcy. To prawda: niektóre z wypowiedzi liderów mogły budzić wątpli-
wości, czy przypadkiem nie zostały przekroczone granice. Dzięki temu jednak o sądach wciąż dużo się mówi, choć wielu 
zapewne zapomniało już, o co tak naprawdę toczy się spór. Mimo to ani prezes Markiewicz, ani prezes Morawiec nie tracą 
zapału i od wielu już lat cierpliwie starają się tłumaczyć, po co tak naprawdę są nam niezależne sądy. I co się stanie, gdy 
je utracimy. Czym oczywiście budzą skrajnie negatywne emocje po drugiej stronie barykady. 
Jak bardzo negatywne, mogliśmy przekonać się przy okazji tzw. afery hejterskiej. Jednym z sędziów, na którego szyto 
w resorcie sprawiedliwości akcję mającą zdyskredytować go w oczach opinii publicznej, miał być nie kto inny jak właśnie 
prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.  ©℗  MK 

Człowiek, który jest jeszcze mniej widoczny niż wcześniej, 
a przecież nadal jest czołowym polskim urzędnikiem i za-
ufanym prawnikiem premiera. Co ważne – ponadpar-

tyjnym. Haładyj wiceministrem gospodarki został w 2012 r., 
za czasów rządów koalicji PO–PSL. Utrzymał stanowisko 
po przejęciu władzy przez PiS, zostając wiceministrem rozwo-
ju, a następnie przedsiębiorczości. W 2019 r. przeszedł do Pro-
kuratorii Generalnej RP. Nie ukrywa, że chciał-
by zwiększyć liczbę ugód zawieranych przez 
Skarb Państwa i państwowe osoby prawne. 
Co zresztą sukcesywnie czyni. Jeden z ostat-
nich sukcesów to porozumienie zawarte 
pomiędzy najbliższymi ofi ar katastrofy 
hali Międzynarodowych Targów Kato-
wickich (MTK) a Skarbem Państwa. Jedną 
kwestią jest to, że udało się zakończyć 
sprawę. Drugą – znacznie waż-
niejszą – że ciężko doświadczeni 
przez los ludzie wreszcie zoba-
czyli ludzką twarz państwowej 
administracji.  ©℗           PSŁ

26.  Beata Morawiec 
prezes Stowarzyszenia Sędziów „Themis”

 Krystian Markiewicz 
prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

28.  Mariusz Haładyj
prezes Prokuratorii Generalnej RP

Nie wiadomo, jak to się dzieje, że nawet najbardziej 
zadeklarowani zwolennicy jawności po dojściu 
do władzy nagle uznają, że wszystko powinno być 

tajne łamane przez poufne. Tym bardziej należy docenić 
pracę organizacji pozarządowych, które codziennie wyry-
wają od rządzących skrawki informacji publicznych oraz 
uwalniają dane publiczne.
Dzięki fundacji ePaństwo i udostępnianemu przez nią 
serwisowi Rejestrio każdy może za darmo prześledzić 
powiązania personalne czy kapitałowe spółek i innych 
osób prawnych. Teoretycznie są to informacje dostępne w KRS, tyle że bez 
narzędzia udostępnianego przez ePaństwo każdą z nich trzeba byłoby wy-
szukiwać indywidualnie. Fundacja nie przestaje też angażować się w wal-
kę o jawność – w ubiegłym roku dowiodła choćby przed sądem, że umowy 
cywilnoprawnej zawierane przez NBP są informacją publiczną i obywatele 
mają prawo je poznać. Było to możliwe dzięki wnioskowi złożonemu przez 
Krzysztofa Izdebskiego, dyrektora programowego fundacji. 
Organizacji walczących o jawność jest oczywiście więcej. Podziękowania na-
leżą się także Sieci Obywatelskiej Watchdog, która wygrała przed Naczelnym 
Sądem Administracyjnym sprawę o ujawnienie nagrań z kamer sejmowych, 
które fi lmowały protesty i działania policji w grudniu 2016 r.  ©℗ SW

27.  Krzysztof Izdebski
dyrektor programowy fundacji ePaństwo
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Znakomity konstytucjonalista. Pełnomocnik skarżących i wniosko-
dawców w licznych sprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym. 
Ubiegłoroczna wygrana w jednej z nich zapewniła mu miejsce w na-

szym rankingu. Chodzi o głośny wyrok, w którym TK uznał, że zmusza-
nie samorządów, które utworzyły samodzielny publiczny zakład opieki 
zdrowotnej (SPZOZ), do pokrywania jego strat to w istocie wyręczanie 
państwa. I dał rządowi 18 miesięcy na naprawienie niekonstytucyjnych 
przepisów. Samorządy liczą, że orzeczenie okaże się impulsem do 
całościowej reformy systemu fi nansowania świadczeń opieki 
zdrowotnej. Wnioskodawcę (Sejmik Województwa Ma-
zowieckiego) reprezentował właśnie mec. Zalasiński. 
Znalazł się także w gronie świetnych konstytu-
cjonalistów powołanych przez marszałka Sena-
tu Tomasza Grodzkiego do opiniowania na jego 
zlecenie projektów aktów prawnych oraz  ustaw 
przekazywanych przez Sejm izbie wyższej parla-
mentu co do ich zgodności z konstytucją. Był też 
zaangażowany w prace nad projektem senackiej 
ustawy naprawczej dotyczącej sądownictwa, 
która jest odpowiedzią na listopadowy wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie 
Izby Dyscyplinarnej SN oraz KRS.  ©℗  PS

34.  Tomasz Zalasiński
radca prawny z kancelarii DZP

35.  Tymoteusz Zych
wiceprezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

33.  Paweł Mucha
adwokat, wiceszef Kancelarii Prezydenta

Z Ordo Iuris można się nie zgadzać, ale trudno 
odmówić mu skuteczności. W minionym roku 
prawnicy instytutu zakończyli z sukcesem m.in. 

głośną sprawę mężczyzny, który odmówił usług poli-
grafi cznych organizacji LGBT, powołując się na wolność 
sumienia. Efektem skazania „drukarza z Łodzi” było 
podważenie przez Trybunał Konstytucyjny przepisu 
kodeksu wykroczeń. 30 grudnia 2019 r. mężczyzna re-
prezentowany przez mec. Bartosza Lewandowskiego, 
dyrektora Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris, 
we wznowionym procesie został ostatecznie oczyszczo-
ny z zarzutów. Po stronie sukcesów organizacja z pew-
nością zapisze też grudniową uchwałę 7 sędziów NSA 
o niedopuszczalności transkrypcji zagranicznego aktu 
stanu cywilnego niezgodnego z polskim porządkiem 
prawnym (chodziło o dziecko pary homoseksualnej). 
Rozstrzygnięcie sądu praktycznie powieliło argumen-
tację opracowaną przez dr. Zycha.  ©℗  BK

Jest jednym z najbardziej zaufanych ludzi prezydenta 
i de facto prezydenckim prawnikiem. Choć formal-
nie nadzór nad kwestiami prawnymi w kancelarii 

sprawuje Anna Surówka-Pasek, to w najbardziej gło-
śnych i kontrowersyjnych kwestiach widać Pawła Muchę. 
To on gra pierwsze skrzypce z ramienia kancelarii przy 
kwestiach zmian w wymiarze sprawiedliwości, co jest 
w tej chwili najgorętszym tematem politycznym. 
Mucha uważany jest za jednego z najbardziej politycz-
nych ministrów w kancelarii i ma odegrać ważną rolę 
w kampanii wyborczej, której celem jest zapewnienie 
Andrzejowi Dudzie reelekcji. 
Paweł Mucha jest członkiem PiS, wieloletnim radnym 
tej partii w zachodniopomorskim sejmiku. Swoją ka-
rierę u boku prezydenta zaczął w 2015 r. jako jego do-
radca, od 2016 r. został sekretarzem stanu w Kance-
larii Prezydenta, rok później wiceszefem kancelarii.  
©℗  GO
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Wywołuje skrajne emocje. Dla jednych po-
lityk na usługach Platformy Obywatel-
skiej i telewizji TVN, dla innych – w zasa-

dzie ostatnia ostoja demokracji. Prawda jest taka, 
że Adam Bodnar jest po prostu rzecznikiem praw 
obywatelskich. Tylko i aż. Gdy angażuje się poli-
tycznie, czyni to nie w interesie partyjnym, lecz 

w przekonaniu, że dana sprawa jest istot-
na dla ludzi.
Broni osób wykluczonych, jak np. Romo-
wie, którzy nie mogą liczyć na pomoc pol-
skiego społeczeństwa. Zbyt wiele uwagi 

zapewne poświęca niektórym tematom 
światopoglądowym. W 2019 r. stanął 
w obronie praw Jakuba A. podejrzane-

go o zabójstwo 10-letniej Kristiny. Wielu 
po tej interwencji nazwało Bodnara „obroń-
cą mordercy”, podczas gdy ombudsman 
przypominał jedynie podstawowe zasady: 
że obowiązuje domniemanie niewinno-
ści, że samo przyznanie się nie wystarcza 
do uznania, iż ktoś jest winny, oraz że na-

wet zabójca ma swoje prawa.  ©℗ PSŁ
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  REKLAMA

Wieloletnia posłanka Prawa 
i Sprawiedliwości słynąca 
z ekspresyjnego usposobie-

nia. Mówiąc najdelikatniej. Jej przejście 
z Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego 
zostało uznane za kolejny dowód na upo-
litycznienie tej drugiej instytucji oraz 
upadek obyczajów. Przy czym 
warto podkreślić, że Pawło-
wicz ma kwalifi kacje nauko-
we do zajmowania tak pre-
stiżowego stanowiska. Jest 
doktorem habilitowanym 
nauk prawnych, specjali-
zuje się w prawie gospo-
darczym.
Pytanie, czy wytrzy-
ma ciśnienie związane 
z obowiązkiem bycia 
apolityczną. W grud-
niu 2019 r. kandydat-
kę Koalicji Obywatel-
skiej na prezydenta 
Małgorzatę Kida-
wę-Błońską na-
zwała „bezkrytycz-
ną marionetką” 
i „nieudanym so-
cjologiem z in-
fantylnymi pre-
tensjami do 
bycia prezy-
dentem”. Sę-
dzia TK tłuma-
czyła później, że 
to Kidawa-Błoń-
ska zaczęła, ale 
mimo wszystko 
przed siedzibą 
trybunału nie 
ma (i nie po-
winno być) 
piaskownicy.  
©℗ PSŁ

36.  Krystyna Pawłowicz
sędzia Trybunału Konstytucyjnego

29.  Konrad Szymański
minister ds. europejskich

30.  Adam Bodnar
rzecznik praw obywatelskich

31.  Marek Niedużak
wiceminister rozwoju

Twarz Polski w Europie, unijne ramię rządu PiS w Brukseli. Z wykształcenia prawnik, z doświad-
czenia dyplomata. Jako sekretarz stanu odpowiedzialny za politykę europejską reprezentuje 
Polskę w Radzie ds. Ogólnych. To tam w ubiegłym roku ogniskowała się debata nad stanem 

praworządności w Polsce w ramach procedury przewidzianej art. 7 unijnego traktatu. Szymański 
przedstawiał argumenty rządu PiS i bronił zmian w systemie sądownictwa. Ale jego aktywność w Brukseli na tym się 
nie kończy. Szymański jest odpowiedzialny za prezentowanie polskiego stanowiska na unijnym forum w większości 
kluczowych spraw. W 2019 r. były to przede wszystkim polityka klimatyczna i budżet europejski. W obu tych kwestiach 
Warszawa ma sporo do stracenia. Szymański jako polski szerpa negocjuje także konkluzje Rady Europejskiej przyj-
mowane przez przywódców państw członkowskich na szczytach. To tam w czerwcu zapisano sprawiedliwą transfor-
mację klimatyczną. Szlify w europejskiej polityce zdobywał, przez dekadę (2004–2014) piastując mandat europosła.  
©℗ MC

Ten nowy Haładyj” – na-
dal mówi tak o nim wielu 
przedsiębiorców. I należy 

to odbierać jako komplement, 
gdyż Mariusz Haładyj (pozycja  
28) był przez przedstawicieli 
biznesu odbierany rewelacyj-
nie. Dziś to w rękach Niedużaka 
jest rządowa legislacja dla biz-
nesu. On odpowiadał chociażby za całkiem udaną 
ustawą antyzatorową, która ma służyć zwalcze-
niu nieterminowych płatności. On przygotował 
i wdrożył pakiet reform, którego ważnym punktem 
jest prawo do błędu dla początkujących przedsię-
biorców. On wreszcie odpowiada za dalsze zmiany 
w przepisach dotyczące sukcesji biznesu. Co waż-
ne, dostrzega także mankamenty przyjętych roz-
wiązań, co jak na wiceministra w polskim rządzie 
jest wyjątkowe. Większość bowiem idzie w zaparte 
i jest gotowa zachwalać każdy bubel.
Idzie śladem wytyczonym przez swego poprzednika, 
gdy mowa o procesie konsultacji. Niemal wszyscy 
przyznają, że te w Ministerstwie Gospodarki pro-
wadzone są w sposób wzorcowy.  ©℗ PSŁ
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32.  Maciej Wroński
prezes organizacji Transport i Logistyka Polska

W 2019 r. TSUE stwierdził, że ograniczenia 
tonażowe dla ciężarówek wykonujących 
transport międzynarodowy załadowa-

nych zgodnie z unijnymi standardami są niezgod-
ne z prawem unijnym. Choć formalnie 
skargę wniosła Komisja Europejska, 
to do KE poskarżyli się wcześniej 
polscy przewoźnicy. Zainicjowa-
na przed laty skarga po wyroku 
TSUE zaowocowała możliwo-
ścią występowania fi rm trans-
portowych o zwrot płaconych 
przez lata kar i koniecznością 
nowelizacji ustawy o drogach 
publicznych. Czas pokaże,  
czy ostatecznie wyjdzie 
to przewoźnikom na 
dobre. Na razie pro-
jekt ustawy, będący 
wykonaniem wyro-
ku TSUE, wzbudził 
obawy, że może 
być… jeszcze go-
rzej i znów branża 
będzie się boksować 
z rządem na euro-
pejskim rynku. 
Na innych polach 
prezes organizacji 
Transport i Logistyka 
Polska ramię w ramię 
z rządem walczy o ko-
rzystny dla naszych fi rm 
kształt pakietu mobilno-
ści. Tutaj sukcesem bę-
dzie, jeśli nie damy się 
wyrzuć z europejskiego 
rynku, na którym od kil-
ku lat nasi transportow-
cy dzierżą pozycję lide-
ra.  ©℗ PSZ
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40.  Piotr Müller
rzecznik rządu

Zastanawialiśmy się, czy młody polityk jest wpły-
wowy. I zapewne znaleźlibyśmy kilka osób bar-
dziej wpływowych od niego. Z drugiej jednak 

strony przecież wpływowi są również ci, którzy 
mają bezpośredni dostęp do ucha najważniejszych 
osób w państwie. Müller jako jeden z najbliższych 
współpracowników premiera Mate-
usza Morawieckiego zaś bez wąt-
pienia taki ma.
Istotne jest to, że 30-latek 
jako rzecznik rządu ani razu 
nie wpuścił na minę ani pre-
miera, ani swojej formacji po-
litycznej. W świecie dzien-
nikarskich sępów porusza się 
rozważnie, a zarazem nie unika 
odpowiedzi. Jeśli będzie 
tak sobie radził na-
dal, być może już za 
kilkanaście miesię-
cy pisane mu będą 
znacznie wyż-
sze stanowiska. 
W czym na pew-
no mu nie prze-
szkodzi bycie 
synem zna-
nego opo-
zycjonisty 
z czasów 
PRL.  ©℗

PSŁ

41.  Sylwia Gregorczyk-Abram
adwokat

Michał Wawrykiewicz
adwokat

Są twarzami „Wolnych Sądów” (ponad 50 tys. 
osób na FB) czy Komitetu Obrony Sprawie-
dliwości (zrzeszenie 12 organizacji o profi lu 

prawnym i wolnościowym). Tych dwoje praw-
ników tłumaczy szerokiej publiczności, na czym 
w ich przekonaniu polegają nadużycia rządzących, 
i staje – obok wielu innych – jako pełnomocnicy 
sędziów i prokuratorów tropionych i oskarżanych 
przez nowe, uległe wobec polityków struktury dys-
cyplinujące. Trudno przy tym udawać, że polityka 
ich nie interesuje – mec. Wawrykiewicz startował 
nawet (bez powodzenia) w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej. 
Oboje reprezentowali skarżących sędziów 
przed TSUE, dokąd trafi ły pytania prejudycjal-
ne dotyczące zgodności nowych zasad powo-
ływania KRS oraz utworzenia Izby Dyscypli-
narnej SN z unijną zasadą praworządności. Od 
ogłoszonego 19 listopada 2019 r. wyroku w tej 
sprawie zaczęła się trwająca do dziś bezprece-
densowa eskalacja w sporze o praworządność. 
TSUE przyznał bowiem, że należy badać nie-
zawisłość sędziów, powołanych w procedurze 
wprowadzonej przez „dobrą zmianę”.  ©℗ BK

42.  Borys Budka
nowy przewodniczący Platformy Obywatelskiej

Wybrany w miniony weekend niemal 80 proc. głosów na przewodniczącego 
największej partii opozycyjnej. W ostatnich latach dał się poznać jako jeden 
z bardziej rzutkich i kompetentnych polityków PO. Na szerokie wody wypły-

nął w 2015 r., kiedy przez kilka miesięcy byłministrem sprawiedliwości (uruchomił 
system bezpłatnej pomocy prawnej, choć ten trudno uznać za spektakularny sukces). 
Zyskał opinię sumiennego i kompetentnego parlamentarzysty. Jako szeregowy poseł reprezentował Sejm 
w 70 postępowaniach przed TK. Wcześniej pracował jako radca prawny i samorządowiec, na Uniwersyte-
cie Ekonomicznym w Katowicach prowadzi zajęcia m.in. z prawa pracy i prawa gospodarczego. W ciągu 
ostatnich czterech lat punktował rządzących chętnie i tym celniej, że komentując zmiany w wymiarze 
sprawiedliwości, rzeczywiście wie, o czym mówi. Jednak prawdziwą wpływowość powinien pokazać do-
piero w nadchodzących miesiącach – miejsce w rankingu za 2019 r. dostaje niejako awansem.  ©℗ BK
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Człowiek do walki z przestępczością ekonomiczną, często 
zorganizowaną. Ma do tego odpowiednie doświadcze-
nie, bo przychodząc do pracy w skarbówce, był ofi cerem 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Twierdzi, że już 
nie jest. Przeszłość w ABW pomogła mu zająć się podobny-
mi zadaniami także w skarbówce. W lipcu 2019 r. doszedł 
w niej do stanowiska wiceszefa i przetrwał na nim zmianę 
kierownictwa w MF i KAS. 
Pod koniec roku znalazł się pod presją w związku z głośnym 
raportem, który autoryzowało czterech były dyrektorów de-
partamentów podatkowych w ministerstwie, a opierał się on 
na informacjach od funkcjonariusza operacyjnego. Clou spra-
wy dotyczyło tego, że szefostwo KAS rzekomo sprzyja mafi om 
VAT-owskim i paliwowym. Sprawą raportu i ujawnionych 
w nim informacji zajmuje się prokuratura. Dziedzic poddał 
się badaniu wariografem, które pozwoliło mu obalić zarzut, 
że kontaktuje się z osobami, które rozpracowuje służba cel-
no-skarbowa, a premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie 
dawał wyraz swojemu zaufaniu do osób, które dzisiaj stoją 
na czele KAS.  ©℗  BG

Jego nominacja do Izby Dyscyplinarnej SN była nie do zaakceptowania nawet 
dla wielu osób popierających reformę wdrażaną przez rząd. Tomczyński ma 
bowiem budzącą wątpliwości przeszłość (dawno temu był bliskim współpra-

cownikiem sędziego Dariusza Czajki, którego działalność orzecznicza budziła 
wiele wątpliwości; odszedł on z zawodu, gdy sprawą zaczęły interesować się 
organy dyscyplinarne) , a w ostatnich latach jawnie wspierał PiS, ostro krytyko-
wał opozycję oraz wysyłał pierwszą prezes SN Małgorzatę Gersdorf na emery-
turę. Dziś tak naprawdę nie wiadomo, jakie stanowisko mu przypisywać. 
Sama ID SN uznała, że jest sądem, więc Tomczyński jest sędzią. 
Ale przecież nie należy być sędzią we własnej sprawie. Wie-
le organów uważa z kolei, że ID SN to nie sąd. Nie nam to 
przesądzać. Tomczyński w ostatnim roku zasłynął również 
jako sprawozdawca w sprawie pytania prawnego doty-
czącego adwokata Romana Giertycha. W największym 
skrócie chodziło o to, czy prokurator generalny może 
składać kasacje od każdego orzeczenia adwokackiego 
sądu dyscyplinarnego. Tomczyński, a za nim skład ID 
SN, uważa, że oczywiście może. Adwokaci odebrali to 
orzeczenie jako kolejny zamach na samorządność 
adwokatury.  ©℗  PSŁ

37.  Piotr Dziedzic
wiceminister finansów, wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej

39.  Adam Tomczyński
orzeka w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Szefuje największej polskiej instytu-
cji zarządzającej środkami na eko-
logię. Jest znany przede wszystkim 

z walki ze smogiem (był wówczas peł-
nomocnikiem premiera ds. czystego 
powietrza). Dziś w dużej mierze odpo-
wiada za kształtowanie rządowej po-
lityki w sprawie odnawialnych źródeł 
energii. Po stronie sukcesów można mu 
zapisać udany start programu „Mój prąd” (dofi nansowa-
nie ponad 27 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych). Jest 
też odpowiedzialny za reformę największego w historii 
programu termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła 
(„Czyste powietrze”), w którym na walkę z kopciuchami 
zaplanowano ponad 103 mld zł w 10 lat. Zainicjował pilo-
tażowy program współpracy z samorządami w Małopolsce 
i na Śląsku. Koordynuje też prace programu „Smog stop”, 
który ma na celu pomóc w ociepleniu domów najuboż-
szych mieszkańców. Razem z minister rozwoju Jadwigą 
Emilewicz odegrał kluczową rolę przy uszczelnieniu rynku 
kotłów na paliwa stałe i wprowadzeniu norm emisyjnych 
dla węgla dopuszczonego do obrotu.  ©℗ JAP

38.  Piotr Woźny
prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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le organów uważa z kolei, że ID SN to nie sąd. Nie nam to 
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czącego adwokata Romana Giertycha. W największym 
skrócie chodziło o to, czy prokurator generalny może 
składać kasacje od każdego orzeczenia adwokackiego 
sądu dyscyplinarnego. Tomczyński, a za nim skład ID 
SN, uważa, że oczywiście może. Adwokaci odebrali to 

współpracowników premiera Mate-
usza Morawieckiego zaś bez wąt-
pienia taki ma.
Istotne jest to, że 30-latek 
jako rzecznik rządu ani razu 
nie wpuścił na minę ani pre-
miera, ani swojej formacji po-
litycznej. W świecie dzien-
nikarskich sępów porusza się 
rozważnie, a zarazem nie unika 
odpowiedzi. Jeśli będzie 
tak sobie radził na-
dal, być może już za 
kilkanaście miesię-
cy pisane mu będą 
znacznie wyż-
sze stanowiska. 
W czym na pew-
no mu nie prze-
szkodzi bycie 
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To człowiek, który musi być w naszym 
rankingu w każdym roku, bo na to 
w pełni zasługuje. Niestety to zara-

zem ten przypadek, gdy w zasadzie z roku 
na rok można by kopiować uzasadnienie 
z poprzedniego opracowania. Profesor 
Szpunar jest bowiem wybitnym ekspertem, 
którego doceniono wiele lat temu w struk-
turach unijnych. To osoba, której opinie na 
temat spraw wniesionych do trybunału czy-
ta się z przyjemnością, bo są pisane w spo-
sób jasny, a niekiedy też zabawny. W 2019 
r. pióro mu się nie stępiło. 
Warto podkreślić, że awansował na pierw-
szego rzecznika generalnego, który nie tyl-
ko opiniuje, lecz także rozdziela pracę in-
nym. Jest specjalistą od spraw z zakresu 
nowych technologii, których do trybunału 
trafi a coraz więcej.  ©℗  PSŁ

43.  Maciej 
Szpunar

rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE

45.  Jacek Dubois
adwokat

Roman Giertych
adwokat

44.  Michał Wójcik
wiceminister sprawiedliwości

Praworządność 
praworządno-
ścią, ale jak się 

okazuje, polski wy-
miar sprawiedliwości 
nie zależy od wyima-
ginowanych sporów 
kompetencyjnych, 
ustaw kagańcowych 
czy neosędziów. Tutaj doskonale sprawdza 
się truizm o łańcuchu tak mocnym jak 
jego najsłabsze ogniwo. A tym są przepra-
cowani, źle wynagradzani i przez lata nie-
doceniani (by nie powiedzieć upokarza-
ni) pracownicy sądów: asystenci sędziów, 
protokolanci, pracownicy sekretariatów. 
To właśnie te niedostrzegane mrówki są 
w stanie w ciągu jednego dnia zatrzymać 
tryby wymiaru sprawiedliwości, o czym 
mogliśmy się przekonać na przełomie 
lat 2018 i 2019. Co prawda oddelegowany 
do gaszenia pożaru wiceminister Michał 
Wójcik zaklinał rzeczywistość, zapewnia-
jąc, że żadnego paraliżu nie ma, ale koniec 
końców pieniędzy po raz pierwszy od lat 
tej grupie zawodowej dosypał. Teraz – pod 
presją czerwcowego miasteczka protesta-
cyjnego – ma doprowadzić do uchwale-
nia nowej ustawy o pracownikach sądów 
i prokuratury. Odpowiadał też za wpro-
wadzenie przepisów, które mają przeciw-
działać nielegalnym adopcjom dzieci. Czas 
pokaże, czy regulacje okażą się skuteczne.  
©℗    PSZ

Zapewne ostatnią rzeczą, o jakiej marzył prezes Prawa i Sprawiedliwości, było 
to, by jego nazwisko zaczęto odmieniać przez wszystkie przypadki razem 
ze słowami „afera”, „taśmy” „koperta z pieniędzmi” czy „oszustwo”. A także 

by on sam musiał publicznie przekonywać, że nie złamał prawa. Tak się stało po 
opublikowaniu na początku 2019 r. przez „Gazetę Wyborczą” stenogramów nagrań 
rozmów z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i austriackiego dewelopera Geralda 
Birgfellnera. Dotyczyły one m.in. planów wybudowania w Warszawie olbrzymiego 
biurowca przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna. 
Jednocześnie okazało się, że Austriak, nie otrzymawszy za usługi związane z przy-
gotowaniem inwestycji zapłaty, postanowił zawiadomić prokuraturę o „uzasad-
nionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego”, 
zarzucając mu „dokonanie oszustwa wielkich rozmiarów”. Pełnomocnikami Birg-
fellnera są adwokaci Jacek Dubois i Roman Giertych, którzy przez cały rok zabie-
gali, by sprawa znalazła swój fi nał w sądzie, a prezes Kaczyński znalazł w skrzynce 
wezwanie na przesłuchanie do prokuratury.  ©℗  ESZA

Najbarwniejsza postać wśród osób, które znalazły się w SN po przebrnięciu przez procedurę konkursową przed 
upolitycznioną KRS. Zaradkiewicz pełnymi garściami korzysta z przysługujących sędziemu SN instrumentów 
i udowadnia przy tym, że wyobraźni mu nie brakuje. Już podczas pierwszej rozprawy prowadzonej w gmachu 

przy pl. Krasińskich zwrócił się o wsparcie do Trybunału Konstytucyjnego. Chciał, aby TK uniemożliwił odebranie mu 
prowadzonej sprawy. Prawnicy ocenili to jako rozpaczliwą próbę uzyskania potwierdzenia statusu sędziego SN. Najwięcej 
emocji wywołały pytania prejudycjalne, jakie Zaradkiewicz skierował do TSUE. Dotyczą one sędziów powołanych przez 
Radę Państwa PRL oraz tych, którzy nie zostali wskazani prezydentowi przez obecną Krajową Radę Sądownictwa. Tym 
samym Zaradkiewicz podał w wątpliwość prawidłowość powołań niemal wszystkich sędziów w Polsce. To również on 
rozpowszechnił listę 747 nadal orzekających sędziów, którzy zostali powołani przez Radę Państwa PRL.  ©℗  MK

50.  Kamil Zaradkiewicz
orzeka w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego
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Tuzy Zjednoczonej Prawicy da-
rzą tego 35-latka zaufaniem 
na tyle, że powierzają mu 

swoje najpilniej strzeżone tajem-
nice rodzinne. To mec. Zaborowski 
bronił dobrego imienia syna Beaty 
Szydło Tymoteusza, gdy pojawiły 
się plotki kompromitujące go jako 
księdza.  W zeszłym roku występo-
wał też jako pełnomocnik ministra Zbigniewa Zbiory 
w jego sporach z sędziami, którzy publicznie krytyko-
wali zmiany w wymiarze sprawiedliwości lub podej-
mowali decyzje nie po myśli resortu (Beata Morawiec, 
nr 26 w rankingu; Justyna Koska-Janusz). Gdy grupa 
sędziów z Krakowa zażądała od „Gazety Polskiej” spro-
stowania fragmentu wywiadu z Mateuszem Morawiec-
kim, w którym padły słowa o zorganizowanej grupie 
przestępczej działającej rzekomo w tamtejszym sądzie, 
adwokat pomógł wydawnictwu wywalczyć wygraną. 
Oprócz zleceń sądowych ekipie rządzącej zawdzięcza 
też dodatkowe posady: jest wiceszefem rady nadzor-
czej w PKP Intercity i członkiem rady nadzorczej PZU.  
©℗ EŚ

Prawników uważa się za kon-
serwatystów. Dotyczy to rów-
nież nowych technologii. Ow-

szem laptop jest ich narzędziem 
pracy, ale niewielu myśli o auto-
matyzacji wykonywanych przez 
siebie czynności, wykorzystaniem 
algorytmów czy nawet sztucznej 
inteligencji. Zaczyna się to jednak 
zmieniać, między innymi dzięki działalności założo-
nej przez Tomasza Zalewskiego fundacji  LegalTech 
Polska. Organizowane przez nią spotkania cieszą się 
coraz większą popularnością, coraz więcej prawników 
zaczyna też dostrzegać możliwości zastosowania no-
wych technologii w swej pracy.
Za sukces można uznać zorganizowany przez Legal-
Tech Polska konkurs na prawniczego chatbota. Było 
13 zgłoszeń, w tym zautomatyzowana pomoc dla fran-
kowiczów czy narzędzie pozwalające wyliczyć opłaty 
sądowe. To pokazuje, że sposób świadczenia usług praw-
niczych może ewoluować. Jeśli za jakiś czas spotkamy 
się z wirtualnym prawnikiem, to z pewnością udział  
w tym będzie miał Tomasz Zalewski.  ©℗ SW

46.  Wanda Buk
wiceminister cyfryzacji

48.  Maciej Zaborowski
partner w kancelarii Kopeć & Zaborowski

49.  Tomasz Zalewski
radca prawny, partner w kancelarii Bird & Bird, prezes Fundacji Legal-
Tech Polska

47.  Gertruda Uścińska
prezes ZUS

Łagodzi obyczaje, co najlepiej widać po tym, jak prowadzi ze stroną społeczną dialog 
w sprawie PEM, czyli promieniowania elektromagnetycznego. Temat stał się palący 
w związku z planowanym rozwojem technologii 5G w Polsce. Buk tłumaczy, cierpli-

wie słucha i nie daje nikomu odczuć, że wojowniczo nastawieni do 5G ludzie są jak pła-
skoziemcy czy antyszczepionkowcy. Dodatkowo wzięła na siebie trud tłumaczenia na licznych konferencja, 
co dla polskiej gospodarki oznacza wdrożenie nowej technologii, jakie przyniesie zagrożenia, a jakie korzy-
ści. Nikt też chyba z osób, której jej słuchają, nie wie, czy dopuściłaby chiński koncer Huawei do 5G czy nie, 
a jest to w rządzie PiS dość rzadkie. (Niemal) każdy bowiem stara się określić, czy jest bardziej proamerykań-
ski czy też widzi w Chinach mocarstwo, z którym trzeba grać już teraz, żeby ono zechciało zagrać z nami, 
gdy zdetronizuje USA jako potęgę technologiczną i geopolityczną. O ile to już się nie stało.  ©℗ BG

Jedna z najbardziej wpływowych osób w kwestiach ubez-
pieczeń społecznych. Pod jej rządami ZUS osiągnął 
wyjatkowo dobre wyniki fi nansowe. To z jednej strony 

zasługa bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, a z drugiej 
wprowadzonych za jej kadencji zmian, takich jak e-skład-
ka. To spowodowało, że zakład był w stanie wywiązać się 
z kolejnej deklaracji PiS i wypłacić seniorom 13. emeryturę. 
Jednocześnie ZUS wdrażał płynnie 
inne wprowadzone rozwiąza-
nia, jak mały ZUS liczony od 
przychodu, emerytura dla 
matek co najmniej czwór-
ki dzieci czy 500 plus dla 
niesamodzielnych, i nie 
wywrócił się, jak proroko-
wali niektórzy. 
Uścińska cieszy się uzna-
niem premiera Mateusza 
Morawieckiego, była 
jedną z osób branych 
pod uwagę w nowym 
rządowym rozdaniu jako 
minister rodziny, polity-
ki i spraw społecznych. 
Pani prezes jest utytuło-
wanym naukowcem, spe-
cjalistą od systemów 
zabezpieczeń spo-
łecznych. Zawodo-
wo związana z In-
stytutem Pracy 
i Spraw Socjal-
nych oraz In-
stytutem Poli-
tyki Społecznej 
Uniwersytetu 
Warszawskie-
go.  ©℗  GO
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D12 RANKING
50 najbardziej wpływowych prawników

Jarosław 
Kaczyński
prezes PiS

Andrzej 
Duda
prezydent RP

Zbigniew 
Ziobro
minister sprawiedliwości i prokurator generalny

Od lat w obie-
gu medialnym 
funkcjonują 
pojęcia „duży 
pałac”, czyli Pa-

łac Prezydencki – w domyśle 
prezydent – i „mały pałac”, 
czyli kancelaria premiera, 
więc szef rządu. W 2015 r. do-
szedł jeszcze jeden ośrodek: 
Nowogrodzka, czyli siedziba 
PiS i urzędujący tam prezes 
Jarosław Kaczyński pełnią-
cy funkcję lidera i stratega 
całego obozu oraz ostatniej  
instancji dla wewnętrznych 
sporów. Dlatego nikt nie ma 
wątpliwości, że to on jest 
najważniejszy w całej trójcy. 
Zarówno w kwestiach perso-
nalnych, jak i prawnych czy 
nawet gospodarczych do 
niego należy ostatnie słowo.  
PiS w celach kampanijnych 
nazwał nawet pakiet roz-
wiązań „piątką Kaczyńskie-
go”. I to nie na wyrost – bez 
względu na to, jak oceniane 
są same pomysły. Wprowa-
dzenie 500 plus na pierw-
sze dziecko, 13. emerytury 
na stałe czy zmiany w PIT 
(wyłączenie spod tego po-
datku młodych pracujących 
osób i obniżka podstawowej 
stawki) to mniej lub bardziej 
poważne zmiany systemo-
we. Sam „PiT zero” dla osób 
do 26. roku życia może zmie-
nić układ sił na rynku pracy. 
Chodzi także o konsekwen-
cje ekonomiczne tych zmian 
dla państwa – łączny koszt 
pakietu to ok. 2 proc. PKB. 
Równie ważne było utrzy-
manie przez PiS kursu 
na zmiany w sądownictwie 
mimo konfl iktu z Brukse-
lą. Choć wyciszył się w po-
łowie roku przez zmianę 
warty w Brukseli, wrócił 
po listopadowym orzecze-
niu TSUE, które dotyczyło 
Izby Dyscyplinarnej SN. 
I tu także dyrektywy 
z Nowogrodzkiej są ja-
sne: ani kroku wstecz. 
Oczywistym dowo-
dem jest tzw. usta-
wa kagańcowa, nad 
którą prace zaczęły 
się  grudniu, po tym, 
jak się okazało, że na 
podstawie orzeczenia 
TSUE sędziowie mogą 
kwestionować status 

sędziów powołanych przez 
nową KRS. Ustawa zosta-
ła przyjęta już w tym roku 
przy sprzeciwie opozycji 
i znaczącej części sędziów. 
Miała zapobiec chaosowi 
w wymiarze sprawiedliwo-
ści, ale jeśli strategicznym 
celem PiS miało być uspraw-
nienie sądownictwa, to jak 
na razie efekt jest odwrotny. 
Istotną częścią imperium 
Kaczyńskiego są decyzje 
personalne. W obozie rzą-
dowym żadna ważniejsza 
nominacja nie może się 
obyć bez jego akceptacji 
– od funkcji premiera przez 
cały skład rządu po decyzje 
dotyczące innych ważnych 
urzędów. Lider PiS jest tu 
absolutnie sterem, żegla-
rzem, okrętem, o czym 
świadczą choćby wskazania 
Krystyny Pawłowicz i Stani-
sława Piotrowicza do Trybu-
nału Konstytucyjnego. I nie 
chodzi o to, że trafi li tam 
niemal prosto z poselskich 
ław, bo takie przypadki już 
były, lecz o to, że to dwie oso-
by słynące z polemicznego 
temperamentu i wierności 
PiS. Dodatkowo trudno na-
zwać zręcznym wysłanie do 
TK byłego prokuratora z cza-
sów PRL w momencie, gdy 
PiS punktuje sędziów powo-
łanych przez Radę Państwa. 
Jednak największych kłopo-
tów przysporzyła prezeso-
wi i PiS nominacja na szefa 
NIK.  Dopóki nie pokazał się 
materiał TVN o kamienicy 
Mariana Banasia (pozycja 2),
 był on dla PiS bohaterem 
walki na froncie z mafi ami 
VAT. Potem stał się olbrzy-
mim obciążeniem, ale próby 
nacisku, by ustąpił, okazały 
się nieskuteczne.   ©℗ GO

W ubiegłym 
roku pre-
z y d e n t a 
porównali-
śmy do sta-

rającej się nie sprawiać ni-
komu kłopotu rady nad-
zorczej w spółce, w której 
głównym akcjonariuszem 
jest Jarosław Kaczyński, 
a zarządem Zbigniew Zio-
bro. Niewiele się zmieni-
ło.  Z tą różnicą, że im bliżej 
wyborów, tym wyraźniej 
widać, że Andrzej Duda 
bardzo chce pilnować ży-
randola przez kolejną ka-
dencję i jest w stanie po-
nieść wszelkie związane 
z tym koszty. Nawet jeśli 
oznaczają upokorzenia 
i konieczność przekony-
wania, że białe jest czarne.
Nic to, że trzeba znosić 
słowa krytyki własnego 
promotora z Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, który 
znów daje głośno wyraz 
swojej dezaprobacie. Nic 
to, że kierując wielką no-
welizację kodeksu karne-
go – zdaniem wielu eks-
pertów całkowitą fuszerkę, 
i to uchwaloną w trybie 
urągającym wszelkim za-
sadom – do Trybunału 
Konstytucyjnego, trzeba 
ją pochwalić i wyjaśnić, 
że w zasadzie gdyby 
nie błędy procedu-
ralne w Sejmie… Nic 
to, że trzeba z uśmie-
chem  wprowadzić 
na trybunalskie salo-
ny niedawnych par-
tyjnych siepaczy, 
Krystynę Pawłowicz 
i Stanisława Piotro-
wicza (w naszym ran-
kingu zajmują odpo-
wiednio miejsca 36. 
i 25.). W przypadku Pio-
trowicza zgryz musi być 
tym większy, że chodzi 
o byłego PRL-owskiego 
prokuratora, dla którego 
funkcja sędziego w TK –  
do niedawna traktowana 
jako ukoronowanie ka-
riery prawniczej – wydaje 
się nagrodą pocieszenia po 
przegranej walce o mandat 
poselski.
Nic to, że czasem trze-
ba połknąć własny język. 
Wszak to Andrzej Duda 

przekonywał, że głowa 
państwa musi mieć – prze-
widziane w konstytucji 
– 21 dni na podjęcie decyzji, 
czy chce ustawę podpisać, 
zawetować czy skierować 
do TK. Zaprotestował w ten 
sposób przeciwko praktyce 
podsuwania aktów do ak-
ceptacji na ostatnią chwilę. 
A rację w połowie 2019 r. 
przyznał mu, obradujący 
w pełnym składzie i na jego 
wniosek, TK.  Gdy jednak 
pod koniec roku na biurku 
pojawiła się mocno spóź-
niona ustawa podnosząca 
stawki podatku na alkohol 
i wyroby tytoniowe, prezy-
dentowi Dudzie długopis 
nawet nie zadrżał.
Nic to wreszcie, że trzeba 
stanąć do wyścigu pod ha-
słem: „Kto celniej uderzy 
w kastę”. W listopadzie ze-
szłego roku podczas wiecu 
w Brojcach Andrzej Duda 
zarzucił sędziom nieuczci-
wość, a tym orzekającym 
w Sądzie Najwyższym 
– komunistyczne korze-
nie i krycie czarnych owiec 
w środowisku. Zabra-
kło chyba tylko oskarżeń 
o prokuratorską przeszłość 
w PRL.  ©℗ ESZA

Pogłoski o jego dłu-
gotrwałym kon-
fl ikcie z premie-
rem i okresach 
popadania w nie-

łaskę prezesa PiS nie milk-
ną od dawna, on wychodzi 
tymczasem obronną ręką 
ze wszystkich zawieruch. 
I konsekwentnie popycha 
walec z napisem „reforma” 
przetaczający się przez 
wymiar sprawiedliwości.
Nie zaszkodziła mu afera 
hejterska, która zmiotła 
ze stanowiska wicemini-
stra jego prawą rękę, Łu-
kasza Piebiaka (w naszym 
rankingu na pozycji 21.). 
Ziobrze w mistrzowski 
sposób udało się przeko-
nać opinię publiczną, że 
żadnej farmy trolli w jego 
resorcie nie było, a cała 
burza to wynik konfl ik-
tu w środowisku sędziów. 
Upiekł dwie pieczenie przy 
jednym ogniu – odsunął 
od siebie podejrzenia 
i wrzucił kolejny kamy-
czek do ogródka „kasty”.
Także skierowanie przez 
prezydenta do Trybunału 
Konstytucyjnego ogłoszo-
nej w świetle jupiterów 
wielkiej nowelizacji ko-
deksu karnego przełknął 
bez większego problemu. 
Kto trzeba, zapamiętał, 
że Ziobro jest za surow-
szym karaniem wszel-
kiej maści przestępców 
ze szczególnym uwzględ-
nieniem pedofi lów. A że 
ustawa być może nigdy 
nie wejdzie w życie – cóż, 
to marszałek Sejmu zdecy-
dował o jej procedowaniu 
w złym trybie, to prezy-

dent ją skierował do try-
bunału… Zresztą kluczowe 
– z punktu widzenia wła-
dzy – regulacje do Trybu-
nału Konstytucyjnego zwy-
kle nie trafi ają. Nie są też 
fi rmowane przez Minister-
stwo Sprawiedliwości, choć 
niewielu ma wątpliwości 
co do tego, gdzie napraw-
dę powstały. Rzecz jasna, 
kto chce, może wierzyć, że 
to zawsze „grupa posłów 
PiS” szybko reaguje, gdy 
pojawia się kolejny pro-
blem z wciąż niedający-
mi się w pełni okiełznać 
sędziami i sądami. Owej 
„grupie posłów” zaledwie 
kilka dni zajęło przygo-
towanie bardzo szczegó-
łowego projektu zmian 
w prawie o ustroju sądów 
powszechnych i ustawie 
o Sądzie Najwyższym jako 
odpowiedzi na uchwałę 
Izby Pracy SN, podważa-
jącą status Izby Dyscypli-
narnej SN i nowej Krajowej 
Rady Sądownictwa (jeśliby 
ktoś miał wątpliwości – w 
tej pierwszej orzekają „sta-
rzy” sędziowie SN, dwóm 
pozostałym organom za-
rzuca się niekonstytucyj-
ność). Ustawa – szybko 
przez krytyków okrzyknię-
ta mianem kagańcowej (jej 
przepisy w praktyce umoż-
liwią usuwanie z zawodu 
niewygodnych dla wła-
dzy sędziów) – w ubiegły 
czwartek opuściła parla-
ment, (w poniedziałek rano 
czekała jeszcze na decyzję 
prezydenta).
Sam Ziobro przy oka-
zji niedawnej debaty nad 
ustawą w Senacie powie-
dział zresztą o pół zdania 
za dużo, w zasadzie po-
twierdzając, że wpływ na 

sędziowską część KRS 
od początku do końca 
mieli politycy, a nie, 
jak wymaga prawo, 

środowisko sędziów. 
„Myśmy zgłosili 
takich sędziów, 
którzy naszym 
zdaniem byli 
gotowi współ-

działać w ramach 
reformy sądow-
nictwa” – wypa-

lił.  ©℗ ESZA
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jako ukoronowanie ka-
riery prawniczej – wydaje 
się nagrodą pocieszenia po 
przegranej walce o mandat 
poselski.
Nic to, że czasem trze-
ba połknąć własny język. 
Wszak to Andrzej Duda 

Konstytucyjnego, trzeba 
ją pochwalić i wyjaśnić, 

na trybunalskie salo-

i Stanisława Piotro-
wicza (w naszym ran-
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deksu karnego przełknął 
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