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W odpowiedzi na zaproszenie pisz do Pastwa z opónieniem ze wzgldu na 
znane Pastwu z korespondencji moje wyłczenie w ostatnich dniach spowodowane 
zwolnieniem lekarskim.  

 
Ju ponad 20 lat temu współpracowalimy z Komitetem Helsiskim, Markiem 

A. Nowickim i dr Andrzejem Rzepliskim, który zim, kilka tygodni po wprowadzeniu 
stanu wojennego, odwanie przekazał mi pilnie ukoczony autorski projekt kodeksu 
karnego wykonawczego, wówczas bardzo wanego, ze wzgldu na kilka tysicy 
uwizionych osób z Solidarnoci. W ostatnich latach z przyjemnoci, wielokrotnie  
w Krakowie dyskutowałem i analizowałem wane kwestie z równie wspaniałym 
człowiekiem, przedwczenie zmarłym prof. Zbyszkiem Hołd z Helsiskiej Fundacji 
Praw Człowieka.   
Ze szczególn przykroci odnotowałem ostatnio, e w uzupełnieniu do jednego  
z dezawuujcych mnie artykułów w Gazecie Wyborczej Redaktor Ewy Siedleckiej, 
wypowiedział si nie znajcy mnie wcale dr Adam Bodnar z Helsiskiej Fundacji 
Praw Człowieka, który wypowiadajc si o mnie w opiniotwórczej gazecie  
o nakładzie kilkuset tysicy egzemplarzy nie przeczytał podstawowych informacji  
o mojej prawie 40-letniej działalnoci prawniczej. Zacytuj jego słowa aktualne  
w drug stron. „Bardzo ałuj ... to smutne.”  
  

Jestem zwolennikiem prowadzenia dyskusji na temat kandydatur zgłaszanych 
do wanych stanowisk publicznych. Dotyczy to w szczególnoci stanowisk, których 
organem powołujcym (lub uczestniczcym w powołaniu) jest Sejm. Jednoczenie 
uwaam, e – w odniesieniu do trybu wyboru sdziów Trybunału Konstytucyjnego - 
obowizujce przepisy prawa, w tym przepisy rangi konstytucyjnej, zasadniczo 
gwarantuj przejrzysto procedur wyboru członków Trybunału Konstytucyjnego. 
Jestem zwolennikiem publicznych debat w tej sprawie take z innych powodów. 
Sdz, e prowadzona w sposób rzeczowy dyskusja moe przyczynia si do 
podnoszenia kultury prawnej społeczestwa a na tym polu wiele jest jeszcze do 
zrobienia. Popularyzowanie samego procesu wyłaniania sdziów Trybunału  
w konsekwencji prowadzi do upowszechnienia wiedzy o roli, jak pełni Trybunał 
Konstytucyjny w Polsce. W rezultacie, działalno (orzecznictwo) Trybunału powinno 
w wikszym stopniu ni ma to miejsce aktualnie znajdowa wyraz w praktyce 
działania organów pastwa. 
 

Ze sporadycznych wypowiedzi publicystycznych dotyczcych wyłaniania 
kandydatów na sdziów Trybunału wyłania si oczekiwanie aby stanowisko to 
powierza osobom wywodzcym si z krgów nauki prawa. Postuluje si niekiedy 
aby sdziami Trybunału czyni utytułowanych naukowo znawców prawa 
konstytucyjnego. W skrajnych stanowiskach zgłaszana jest propozycja aby 
kandydatów wskazywały gremia naukowe. Ze wzgldu na publicystyczny charakter 
tych postulatów, nie jest do koca jasne czy nakierowane s one na zmian 



obowizujcych przepisów, czy te na zmian praktyki stosowania przepisów 
obowizujcych. Znam te czsto wyraane pogldy, e sdziowie Trybunału 
Konstytucyjnego generalnie po połowie powinni by teoretykami, specjalistami  
w konkretnych, szczegółowych dziedzinach prawa oraz prawnikami praktykami  
z dowiadczeniem nabywanym w instytucjach pastwa i UE w tym take 
stanowicych prawo - sdziowie, adwokaci, radcowie prawni.  
 

W przypadku mojej kandydatury stawiane przez prawo wymogi formalne 
procedury zgłaszania kandydatów zostały spełnione. Jednoczenie znane mi s 
zgłaszane inicjatywy ustawodawcze majce na celu zmian zasad i trybu zgłaszania 
kandydatów do Trybunału. Ustawodawca moe przecie kształtowa mechanizm 
wyłaniania kandydatów na sdziów Trybunału Konstytucyjnego, jak i dokonywa  
w nim zmian, jeeli uzna to za stosowne. 
 

Zagadnienie procedury „kompletowania” składu sdu konstytucyjnego jest 
zagadnieniem doniosłym zarówno teoretycznie jak i praktycznie. Wyraajc zgod na 
kandydowanie na urzd sdziego Trybunału po raz kolejny zastanawiałem si nad 
tym w jaki sposób naley kompletowa skład organu pastwa, który otrzymuje 
szerokie uprawnienia, w tym take do zanegowania aktów prawnych przyjtych  
w demokratycznych procedurach. Wyraajc tak zgod nie czyniłem to jako 
przedstawiciel nauki prawa - specjalista w szczegółowej gałzi prawa. Pomijajc 
moliwe do przyjcia róne konstrukcje teoretyczne, doszedłem do wniosku e 
przyjty tryb wyłaniania sdziów Trybunału, znajdujcy wyraz w przepisach 
Konstytucji, ustawy i uchwały sejmowej, daje gwarancje takiego wyłonienia sdziów, 
aby konstytucyjne cele powołania tej instytucji zostały spełnione. 
 

Wyraałem niejednokrotnie pogld, i skład Trybunału powinien by 
zrónicowany a w szczególnoci uwzgldnia dowiadczenia zdobyte w rónych 
formach stosowania i stanowienia prawa a nie tylko komentowania obowizujcego 
prawa lub orzecze. I tak, udział w składzie Trybunału wybitnych naukowców – 
prawników jest spraw niezwykle wan. Uwaam te, e zasiadanie w składzie 
sdu konstytucyjnego prawników – praktyków (w tym sdziów sdów powszechnych, 
ale i adwokatów, radców prawnych) jest kolejnym gwarantem prawidłowego 
wykonywania jego zada. Sdz w kocu, e włczanie do składu osób  
z wczeniejszym dowiadczeniem nabywanym poprzez udział w procesie 
stanowienia prawa jest  spraw bardzo poyteczn. Niezalenie od tego jakie zajcie 
wykonywał uprzednio potencjalny kandydat do Trybunału, niezbdne jest jednak aby 
od objcia urzdu wykonywał prawidłowo swoje obowizki. Od chwili złoenia 
lubowania sdzia zobowizany jest zgodnie z rot lubowania przy wykonywaniu 
powierzonych obowizków słuy wiernie Narodowi, sta na stray Konstytucji,  
a powierzone obowizki wypełnia bezstronnie i z najwysz starannoci. 
 

Udział w dyskusji nad trybem wyboru sdziów jest dobr okazj do 
przypomnienia fragmentu z uzasadnienia z wydanego niedawno postanowienia 
Trybunału (Sygn. akt K 5/08, z dn. 25.11.08): „Trybunał Konstytucyjny podkrela, e 
kontrola konstytucyjnoci prawa koncentruje si wokół zagadnie ustrojowych, 
filozofii i aksjologii pastwa. Trudno zatem aby osoby wyróniajce si wiedz 
prawnicz nie miały ugruntowanych, publicznie znanych pogldów co do tych 
zagadnie. Błdny jest pogld – na co wskazuje dotychczasowe orzecznictwo – e 
zajcie wczeniej stanowiska w okrelonej kwestii prawnej lub uprzednie orzekania 



przez sdziego w sprawie podobnej, uprawdopodabnia zaistnienie okolicznoci 
mogcych wywoła wtpliwo co do jego bezstronnoci. Przyjcie takiego błdnego 
pogldu oznaczałoby, e zaprezentowane przez członka składu orzekajcego 
stanowisko w kwestii zwizanej z przedmiotem rozstrzygnicia mogłoby dawa  
w przyszłoci wystarczajc podstaw do ustawicznego kwestionowania 
bezstronnoci sdziowskiej w kadej sprawie dotyczcej podobnej kwestii 
konstytucyjnej. Takie podejcie jest całkowicie bezzasadne i nie znajduje adnego 
uzasadnienia na tle przepisu regulujcego podstaw wyłczenia sdziego TK. (…) 
Jest to stanowisko, w swym załoeniu, błdne i niebezpieczne, poniewa poprzez 
swój automatyzm i formalizm moe prowadzi do eliminacji ludzi dysponujcych 
konieczn wiedz i dowiadczeniem yciowym dla sprawowania funkcji sdziego.  
W praktyce mogłoby to oznacza, e sdzi TK mógłby zosta tylko „prawnik bez 
właciwoci”.” 
 

Sdz e dowiadczenia ostatnich kilkunastu lat pozwalaj na przyjcie 
twierdzenia, e przyjte rozwizania formalne oraz praktyka ich stosowania (a wic 
siganie po prawników rónych zawodów) sprawdziły si. Nie zamyka to pola do 
dyskusji i zgłaszania propozycji nowelizacji przepisów ale i nie moe oznacza, e 
obowizujce zasady nie bd stosowane. 
 

Co skłoniło mnie do ubiegania si o stanowisko sdziego Trybunału? 
Wyjaniam, e podstawow motywacj s wieloletnie dowiadczenia nabyte  
w procesie stanowienia prawa w połczeniu z dowiadczeniami jego stosowania  
w praktyce. Uczestniczc czynnie w yciu publicznym, take jako parlamentarzysta, 
wielokrotnie sam podejmowałem decyzje (lub uczestniczyłem w ich podejmowaniu) 
dotyczce treci (i formy) przepisów prawa. W wykonywaniu zawodów prawniczych 
spotykałem i spotykam si z kolei z metod wykładni przepisów opartych  
o poszukiwanie „woli prawodawcy”. Prawo ustanowione przez kompetentny w tym 
zakresie organ „sprawdza si” dopiero w działaniu. Doszedłem zatem do wniosku, e 
moje dowiadczenia mog by z poytkiem wykorzystane w Trybunale 
Konstytucyjnym. Po zasigniciu opinii i porad rónych osób, w tym majcych 
dowiadczenie z pracy w Trybunale oraz Parlamencie wyraziłem gotowo 
kandydowania na urzd sdziego. Z dotychczasowej działalnoci publicznej nie 
czyni uzasadnienia dla mojej kandydatury, z powodów wyej przedstawionych nie 
uznaj tego te za przeszkod w ubieganiu si o urzd Trybunału Konstytucyjnego. 
 

W okresie pełnienia przeze mnie funkcji sekretarza komitetu stałego Rady 
Ministrów (Komitetu Społecznego) do zada jego naleały w szczególnoci sprawy 
projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rzdowych dotyczcych 
przestrzegania praw i wolnoci, praworzdnoci i stanu bezpieczestwa obywateli. 
Na wskazanych zagadnieniach koncentrowałem si w czasie pracy w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Z natury rzeczy były to prace legislacyjne pozwalajce na 
zapoznanie si z zagadnieniami szczegółowymi na etapie tworzenia prawa. Ze 
wzgldu na dowiadczenie zwizane z praktyk adwokack uwaam, e posiadam 
wymagan wiedz prawnicz zwłaszcza w tych obszarach prawa administracyjnego, 
w których wie si ono z prawem cywilnym. Ewolucja metod stosowanych przez 
administracj publiczn dla realizacji załoonych celów powoduje, e miejsce 
władczych instrumentów (zwłaszcza decyzji) zastpuj metody niewładcze (np. 
umowy). Wynikaj z tego nowe zagadnienia, w tym niejednokrotnie trudnoci dla 
ochrony praw jednostki, w stosunkach cywilnoprawnych bdcej (czasem pozornie) 



zrównanej z podmiotami władzy publicznej. Jest to zagadnienie bardzo szerokie  
a ramy i konwencja wypowiedzi uniemoliwiaj szersze zaprezentowanie tej 
problematyki. 
 

Zagadnienia jakie musz by brane pod uwag przy orzekaniu w Trybunale 
wykraczaj zazwyczaj poza szczegółow dziedzin prawa. Konieczne jest objcie 
zainteresowaniem całego systemu, z uwzgldnieniem jego kontekstu społecznego 
skoro „kontrola konstytucyjnoci prawa koncentruje si wokół zagadnie ustrojowych, 
filozofii i aksjologii pastwa”. Takie widzenie roli Trybunału w zestawieniu  
z dowiadczeniem zawodowym i posiadan wiedz prawnicz pozwoliło mi na 
złoenie owiadczenia o zgodzie na ubieganie si o urzd sdziego Trybunału i przy 
znajomoci wymogów jakie powinien spełnia kandydat do tego urzdu. 
 

Prawie 40 lat temu byłem studentem prof. Andrzeja Zolla na Wydziale Prawa 
UJ, a nastpnie współpracowalimy przez kilkanacie lat, od koca 1980 r. w ramach 
załoonego i kierowanego przeze mnie Centrum Obywatelskich Inicjatyw 
Ustawodawczych „Solidarnoci” oraz w jego Społecznej Radzie Legislacyjnej.  Prof. 
Andrzej Zoll był referentem projektu nowelizacji Kodeksu Karnego bez kary mierci 
opracowanego przez nasz zespół pod kierunkiem prof. Władysława Woltera – 
współtwórcy przedwojennego Kodeksu Karnego. W 1998 prof. Andrzej Zoll 
przewodniczył Radzie Legislacyjnej przy Premierze Jerzym Buzku, która wówczas 
pozytywnie zaopiniowała mój autorski projekt powołania Rzdowego Centrum 
Legislacji, które od lat słuy Rzdowi jako główny orodek tworzenia projektów aktów 
prawnych w Polsce.   
 

W latach 1968 – 72 studiowałem na Wydziale Prawa i Administracji UJ, 
pełnic funkcj przewodniczcego Uczelnianego Sdu Koleeskiego UJ na wniosek 
swojego poprzednika Andrzeja Mczyskiego. W latach 1972 – 74 byłem aplikantem 
w Sdzie Wojewódzkim w Krakowie a do 1982 sdzi w Sdach Rejonowych w 
Olkuszu, Sosnowcu i Krakowie, wydajc rocznie prawie 500 orzecze - łcznie 
prawie 3000 - w zdecydowanej wikszoci w rónorodnych sprawach cywilnych, 
gospodarczych, z których sdy wyszej instancji uchyliły zaledwie 30 wyroków lub 
postanowie (1/100). Oczywicie sdziowie wówczas nie mieli do pomocy adnych 
asystentów, bo taka funkcja jeszcze nie istniała. W 1982 wraz z Adamem 
Strzemboszem, jako jedyny sdzia krakowski zostałem odwołany przez Rad 
Pastwa z zakazem wpisu na list adwokatów. W 1987 r zostałem adwokatem po 
uchyleniu przed Sdem Najwyszym sprzeciwu Ministra Sprawiedliwoci w sprawie  
z wspólnego zaskarenia z Ann Kursk.  
 

Od 20 lat jestem czynnym adwokatem i radc prawnym. Współautorem 
ustawy o Radcach Prawnych, uczestnikiem I Krajowego Zjazdu Radców Prawnych  
w 1983 oraz członkiem władz pierwszej kadencji Okrgowej Izby Radców Prawnych 
w Krakowie. Na Zjedzie Adwokatury w 1990 wybrany zostałem do Wyszej Komisji 
Rewizyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej pod przewodnictwem Władysława Siła-
Nowickiego. Przewodniczyłem sejmowej podkomisji ds. ustawy o Adwokaturze. M.in. 
w latach 1982 – 91 byłem doradc i radc prawnym w Biurze Projektów Górniczych 
oraz Biurze Projektów "Biprokrusz" w Krakowie. W latach 1993 - 94 byłem radc 
prawnym w "Ekoservices" sp. z o.o. w Krakowie. W latach 1984 - 91 doradc 
prawnym w Przedsibiorstwie Zagranicznym "Scan-Product" - "Scan-Anida"  
w Krakowie, a 1984 - 90 doradc prawnym w Przedsibiorstwie Polonijnym 



"Interfragrances" i "Frutaroma" w Krakowie. Od 1994 byłem radc prawnym w Banku 
Depozytowo - Kredytowym S.A. o/w Krakowie, od nastpnego roku, równie po fuzji 
banków obsługiwałem Bank PeKaO S.A. o/w Krakowie jako indywidualna kancelaria 
adwokacka do 1997. Od 2002 prowadz indywidualn kancelari adwokack  
o profilu administracyjno - gospodarczym. Jednoosobow kancelari prowadziłem 
cały czas osobicie. 
 

W mojej kancelarii adwokackiej zazwyczaj preferuj całociow obsługuj 
kilku podmiotów w oparciu o stałe umowy. Koncentruj si na sporzdzaniu umów 
(take w realizowanych kontraktach o wielomilionowej wartoci), negocjacjach 
prawnych, w rónej formie wydałem zapewne wicej ni tysic opinii prawnych. 
Sprawujc powysz obsług prawn w przedsibiorstwach, bankach i innych 
podmiotach zazwyczaj byłem w nich jedynym prawnikiem, który w oczywisty sposób 
reprezentował je we wszystkich dotyczcych ich postpowaniach sdowych 
cywilnych, gospodarczych, karnych czy te administracyjnych. W mojej praktyce 
prawniczej, preferuje mediacje, negocjacje, ugody a nie przewlekłe spory sdowe. 
Nie przyjmuj zlece do prowadzenia spraw osób fizycznych. Równie nie 
reprezentowałem, nie sporzdzałem ekspertyz dla partii politycznych itd, podmiotów 
„wykonujcych działalno lobbingow” ani nie brałem udziału w procedurach 
dotyczcych tworzenia  prawa mogcego by przedmiotem kontroli przed TK. Nie 
byłem członkiem rad nadzorczych w podmiotach gospodarczych Skarbu Pastwa, 
samorzdów.  
 

Znam dobrze jzyk rosyjski, słabo angielski, niemiecki i łacin. Byłem zwykłym 
członkiem PO, po zgłoszeniu mojej kandydatury do TK złoyłem rezygnacj  
z członkostwa. Nie tocz si przeciwko mnie adne postpowania. Nie byłem te 
skazany decyzj sdu dyscyplinarnego. Pomimo aktualnego przezibienia jestem 
zdrowy, po kompleksowych badaniach w szpitalu uniwersyteckim kilka miesicy 
temu.  
 

Jestem prawnikiem praktykiem przez lata pracujcym przy szczególnie 
wanym i zaszczytnym tworzeniu prawa m.in. w Sejmie i Rzdzie a take 
rzeczywistym stosowaniu i wykładni prawa jako sdzia, ale równie jako adwokat  
i radca prawny.  
 

Ubolewam, e niestety zbyt mało naukowców uczestniczy w yciu publicznym 
w tworzeniu i stosowaniu prawa. Przewodniczc najwikszej ogólnopolskiej 
organizacji samorzdu terytorialnego byłem aktywny we wdraaniu nowo 
uchwalonego prawa. Jako przewodniczcy Rady Programowej wydałem około 50 
wydawnictw ksikowych dla samorzdów w tym kilkanacie o charakterze 
prawniczym. (m.in. Reforma Administracji Publicznej, Decentralizacji Finansów 
Publicznych, Reforma Słuby Zdrowia, Almanach rodków Pomocy Unii 
Europejskiej, Standardy Etyczne Radnych i Pracowników Samorzdowych, Zwizki 
Komunalne, Centrum Prawa Miejscowego, Jednostki pomocnicze w gminach).  
 

Jestem szczególnie dumny z moich prac legislacyjnych nad systemow 
zmian ustroju prawnego w Polsce, jako e w 1980 r., jako członek prezydium 
Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Wymiaru Sprawiedliwoci 
„Solidarnoci” i pełnomocnik ds. Nowelizacji Ustaw załoyłem i kierowałem Centrum 
Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarnoci”, którego byłem 



pomysłodawc i głównym organizatorem w latach 1980 – 1992, kiedy bylimy 
głównym zespołem ekspertów prawniczych „Solidarnoci” oraz Obywatelskiego 
Klubu Parlamentarnego, Senatu I kadencji.  
COIU powołało Społeczn Rad Legislacyjn na czele z prof. Stefanem 
Grzybowskim, nestorem polskich prawników, b. Rektorem UJ – ja zostałem 
sekretarzem organizujcym prace SRL. Z COIU "S" współpracowało w sposób bliski 
100 wybitnych, niezalenych prawników z całej Polski a w sposób poredni opiniami 
wspomagało 200 osób, jego dorobkiem było opracowanie kilkudziesiciu 
społecznych projektów ustaw – osobicie uczestniczyłem w pracach prawie 
wszystkich zespołów, bdc współautorem wielu projektów ustaw. Projekty ustaw 
zostały opublikowane w ksice „Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze Solidarnoci 
1980-1990” (Wydawnictwo Sejmowe 2001 r.)  
Wówczas opracowano m.in.:  załoenia Konstytucji i Kodeksu Cywilnego, Kodeks 
Karny, Kodeks Postpowania Karnego oraz KPK z sdzi ledczym, Kodeks Karny 
Wykonawczy, Kodeks Pracy, Ustaw Wypadkow, o Prokuratorii Generalnej,  
o Prawie Prasowym, o Wolnym Dostpie do Informacji w yciu publicznym, Prawo  
o Zgromadzeniach, o Ochronie Konsumenta, o Przedsibiorstwie i Samorzdzie,  
o Samorzdzie Terytorialnym oraz Ordynacj Wyborcz, o Ustroju Sdów 
Powszechnych, o Krajowej Radzie Sdownictwa, o Sdzie Najwyszym,  
o Prokuraturze, Prawo o Notariacie, o Radcach Prawnych, o Adwokaturze, o Policji, 
o Urzdzie Ochrony Pastwa oraz Prawo Wyznaniowe, Prawo Pastwowe, Prawo 
Gospodarcze, Prawo Rolne.  
 

W 1994 zainicjowałem powołanie Społecznej Komisji Konstytucyjnej do prac 
nad obywatelskim projektem Konstytucji RP „S”, którego byłem współautorem, 
zebrano pod nim prawie 2 mln podpisów. Z tego projektu przeniesiono znaczn 
cz proponowanych przepisów do obecnie obowizujcej Konstytucji RP. 
 

Jestem współautorem reform samorzdowych gminnej, powiatowej  
i wojewódzkiej z 1990 oraz 1998 r, ocenianych dosy powszechni jako jedne  
z najbardziej udanych reform ustrojowych – zarówno z tytułu rozwiza prawnych jak 
i budowania przez samorzdy społeczestwa obywatelskiego.  
Jako Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera J. Buzka oraz Sekretarz Komitetu 
Społecznego Rady Ministrów  w latach 1997- 1999, koordynujc jego prac w czasie 
wprowadzenia czterech reform społecznych, brałem udział w opracowaniu wielu 
projektów nowych ustaw oraz nowelizacji wprowadzajcych tak fundamentalne 
reformy. W tej roli byłem take stałym uczestnikiem posiedze Rzdu. W 1998 
KSRM rozpatrzył i przygotował na obrady Rady Ministrów ponad 250 dokumentów 
prawnych, w tym 65 projektów ustaw, 60 projektów rozporzdze i uchwał Rady 
Ministrów, 60 projektów stanowisk Rzdu wobec poselskich i senackich projektów 
ustaw. 
 

Ponadto w latach 1997 - 2001 uczestniczyłem w pracach Komisji Wspólnej 
Rzdu i Samorzdu Terytorialnego opiniujc w tym charakterze wiele projektów 
aktów prawnych. 
 

W latach 1999 – 2001 byłem doradc Premiera J. Buzka ds. samorzdu a od 
2002 na zaproszenie Premiera byłem w Narodowej Radzie Integracji Europejskiej. 
 



W latach 1990-93 byłem pierwszym przewodniczcym Rady Stołecznego 
Królewskiego Miasta Krakowa a radnym do 1998. 1998 - 2002 i od 2006 jestem 
wiceprzewodniczcym Sejmiku Województwa Małopolskiego. Jestem równie  
załoycielem i społecznym przewodniczcym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Małopolski od 1991 oraz ogólnopolskiej Federacji Regionalnych Zwizków Gmin  
i Powiatów RP (od 1996) najwikszej organizacji samorzdów terytorialnych w 
Polsce zrzeszajcej 1000 gmin, powiatów i województw w 20 regionalnych 
zwizkach. Od 1999 przewodnicz Małopolskiemu Regionalnemu Centrum Informacji 
Europejskiej oficjalnemu przedstawicielstwu CIE Urzdu Komitetu Integracji 
Europejskiej a od 2010 przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. MRCIE 
organizowało liczne konferencje i szkolenia, a take udzielało tysicy bezpłatnych 
porad prawnych z zakresu instytucji i prawa Unii Europejskiej (od pocztku 
współpracowało z UKIE kierowanym przez Jacka Saryusza-Wolskiego, Komisarzem 
KE Danut Hübner, Ambasadorem RP przy UE Janem Tombiskim). Jako 
przewodniczcy FRZGiP RP w 2002 zaproszony zostałem do udziału w Narodowej 
Radzie Integracji Europejskiej. W 2003 zostałem zastpc Zbigniewa Religi  
w obywatelskiej inicjatywie "Karta Przyszłoci" przed referendum w sprawie 
przystpienia Polski do Unii Europejskiej. 
 

Byłem członkiem Komitetu Sterujcego Funduszu ISPA, nastpnie Fundusz 
Spójnoci przy Ministrze rodowiska (2000-2006) a take członkiem Komitetu 
Sterujcego Norweskiego Mechanizmu Finansowego przy Ministrze Gospodarki  
i Pracy (od 2005). Od 2001 jestem członkiem Wspólnej Komisji Konsultacyjnej 
Polska - Komitet Regionów UE. W 1997 zorganizowałem i przewodniczyłem  
I Kongresowi Samorzdów Terytorialnych RP oraz Konferencji Samorzdów Pastw 
Europy rodkowej i Wschodniej. Przewodnicz Forum Parlamentarzystów  
i Samorzdowców Ziem Górskich RP (od 1999) a od 2007 jestem członkiem 
Zgromadzenia Ogólnego Zwizków Województw RP. Od 1990 uczestniczyłem  
w wielu konferencjach midzynarodowych m.in. Rady Gmin i Regionów Europy 
(CEMR) oraz ELANET i Komitetu Regionów UE. 
 

Przed wyjazdem do USA Premier Jerzy Buzek zaproponował mi w notatce -  
w oparciu o wyniki spotkania w połowie roku 1998 w sprawie dalszych losów Polsko-
Amerykaskiego Funduszu Przedsibiorczoci - "przedstawienie publicznego 
owiadczenia wyraajcego wol Narodowego Funduszu Na Rzecz Demokracji na 
wzór amerykaski. Celem tego funduszu powinno by wspieranie instytucji 
demokratycznych zarówno w Polsce jak i w Europie rodkowej i Wschodniej dla 
szerzenia nowych rozwiza polskich ery Solidarnoci." Póniej byłem współautorem 
wstpnego projektu statutu powołanej Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci. 
 
 

Jako Poseł na Sejm RP I i III kadencji pracowałem w „prawniczych” komisjach 
sejmowych w sposób oczywisty zwizanych z tworzeniem prawa: Prac 
Ustawodawczych, Sprawiedliwoci i Praw Człowieka, Odpowiedzialnoci 
Konstytucyjnej, Kontroli Pastwowej. Zgłosiłem kilka projektów ustaw np.:  
o powołaniu Komisji Kodyfikacyjnej, o Prokuratorii Generalnej, byłem take autorem 
m.in.  uchwalonych ustaw o Budowie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu 
Jagielloskiego, poselskiego projektu o zmianie Ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz współautorem Ustawy o rozwoju społeczno - gospodarczym 
regionów górskich. 



Podobnie jak w pierwszej korespondencji do Pastwa, zachcam do 
skorzystania z informacji o mnie dostpnych na mojej stronie internetowej, na stronie 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, take np. w Wikipedii, Encyklopedii 
Solidarnoci, stronach Sejmu RP, IPN, portalu Gazeta.pl, innych ogólnopolskich  
i regionalnych portalach informacyjnych a take na 600 stronach Wydawnictwa 
Sejmowego (z 2001) „Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze Solidarnoci 1980-
1990”. 
 
Do dzisiaj utkwił mi bardzo dobrze w pamici ostatni akord prac ustawodawczych 
COIU „S” nad jedn z najwaniejszych ustaw dla porzdku demokratycznego  
w Polsce.  
12 grudnia 1981 r. o godzinie 22.00, na 2 godziny przed wprowadzeniem stanu 
wojennego w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszk” w Krakowie zakoczylimy prac 
nad projektem Prawa Prasowego bez cenzury, walczc o wolno słowa i prawd  
w mediach III RP.  
 
 
 
Z powaaniem 
 
Kazimierz Barczyk 
 
 
P.S. Najbardziej znane nazwiska osób współpracujcych bezporednio i porednio z  
COIU "S" oraz SRL wymienionych w publikacji "Obywatelskie Inicjatywy 
Ustawodawcze Solidarnoci 1980-90": 

 
Antoni Agopszowicz, Maciej Bednarkiewicz, Stanisław Biernat, Zbigniew Bujak, 
Janusz Barta, Wiesław Chrzanowski, Barbara Czachórska, Zbigniew wikalski, 
Stanisław Dbrowski, , Zbigniew Dyka, Krystyna Daszkiewicz, Izabela Dobosz, 
Wacław Dawidowicz, Tomasz Dybowski, Tadeusz Ereciski, Wanda Falkowska, 
Lech Falandysz, Aleksander Głazek, Tomasz Gizbert-Studnicki, Bogusław Gawlik, 
Mieczysław Gil, Jerzy Ignatowicz, Józef Iwulski, Lech Kaczyski, Michał Kulesza, 
Alfred Kaftal, Andrzej Kopff, Andrzej Kubas, Jacek Kurczewski, Aleksander 
Lichorowicz, Irena Lipowicz, Teresa Liszcz, Wojciech Łczkowski, Ewa Łtowska, 
Władysław Mcior, Andrzej Mczyski, Ryszard Markiewicz, Bogusław Nizieski, 
Kazimierz Ostrowski, Włodzimierz Olszewski, bp. Tadeusz Pieronek, Walerian 
Pako, Maksymilian Pazdan, Walery Pisarek, Józef S. Pitowski, Stanisław Prutis, 
Zbigniew Radwaski, Zbigniew Romaszewski, Andrzej Rozmarynowicz, Andrzej 
Rzepliski, Stanisław Rudnicki, Marek Sadowski, Elbieta Sadzik, Mieczysław 
Sawczuk, Marek Safjan, Tadeusz Syryjczyk, Jerzy Stembrowicz, Adam Strzembosz, 
Jan Selwa, Józef Skpski, Jadwiga Skórzewska, Andrzej Stelmachowski, Franciszek 
Studnicki, Adam Szpuner, Józef Skpski, Stanisław Sołtysiski, Hanna Suchocka, 
Klemens Szaniawski, Wacław Szubert, Elbieta Traple, Mieczysław Tyczka, Michał 
du Vall, Tadeusz de Virion, Stanisław Walto Andrzej Wasilewski, Zofia 
Wasilkowska, Jan Widacki, Andrzej Wielowieyski, Stanisław Włodyka, Sylwester 
Wójcik, Tadeusz Wołek, Mirosław Wyrzykowski, Janina Zakrzewska, Kazimierz 
Zawada, Tadeusz Zieliski, Zygmunt Ziembiski, Czesława i Jacek uławscy, Marek 
A. Nowicki z odwanego wówczas Komitetu Helsiskiego, który aktywnie 
współpracował z COIU "S", SRL. 


