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Nie ulega wątpliwości, że współcześni Polacy są głodni wiedzy historycznej o uda-
nych przedsięwzięciach w zakresie urządzania własnej struktury państwowej. Po 
pierwsze dlatego, że bilans takowych w zestawieniu z przedsięwzięciami chybiony-
mi bądź niepodjętymi nie we wszystkich okresach przedstawia się najświetniej. Po 
drugie dlatego, że jest to wiedza o przedsięwzięciach już zweryfikowanych poprzez 
znane a pozytywne ich następstwa, a zatem mogąca być jakimś kompasem na przy-
szłość. 

Nie powinno też ulegać wątpliwości, że jednym z takich właśnie ustrojowych 
przedsięwzięć, którym słusznie Polacy mogą się szczycić, było ustanowienie na-
tychmiast po odzyskaniu niepodległości w 1919 r. Prokuratorii Generalnej Rzeczy-
pospolitej Polskiej jako prawnego reprezentanta Skarbu Państwa. Nowa państwo-
wość zyskała dzięki temu wielkiej wartości instrument pieczy nad interesami jej 
powstającego dopiero skarbu.

Powołano mianowicie wówczas jednolity urząd państwowy pełniący funkcję 
„państwowego adwokata”, reprezentującego jednostki państwowe w postępowa-
niach i udzielającego im wszelakiej innej pomocy prawnej. Praktyka skoncentrowa-
nej obsługi prawnej fiskusa nie była nowa, miała już wtedy instytucjonalnie 100 lat 
z okładem, przy czym od początku posiadała ważny polski udział: w 1816 r. na 
skutek starań środowiska polskich „skarbowców” skupionych wokół Stanisława 
Staszica została powołana rozporządzeniem cara Aleksandra I Prokuratoria Gene-
ralna w Warszawie, reprezentująca interesy skarbu Królestwa Polskiego, jedyna tego 
rodzaju instytucja w obszarze rosyjskiego panowania. Funkcjonowała ona bardzo 
sprawnie ponad wiek, bo do końca I wojny światowej i była jedną z nielicznych 
polskich instytucji w carstwie.
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Prócz niej funkcjonowała na ziemiach zaboru austriackiego od 1850 r. Proku-
ratoria Skarbu, również trudniąca się obsługą prawną fiskusa. Obie te instytucje od 
samego początku dostarczyły powstającej w 1919 r. Prokuratorii RP zarówno bar-
dzo dobrej rodzimej kadry, jak i najlepszych wzorców organizacyjnych.

Za ich przykładem Prokuratoria Generalna RP od początku została zaopatrzo-
na w bardzo duży stopień autonomii, polegający nawet na organizowaniu własnej 
aplikacji oraz egzaminu zawodowego, a równocześnie była to instytucja bardzo 
skromna liczebnie, skupiająca przez całe dwudziestolecie międzywojenne zaledwie 
kilkudziesięciu pracowników na stanowiskach prawniczych. Jednak ich znakomi-
te prawnicze kwalifikacje sprawiały, że byli oni w stanie przez cały czas istnienia 
instytucji wykonywać na najwyższym poziomie wszystkie powierzane im zadania, 
w tym wygrywać praktycznie wszystkie prowadzone procesy sądowe. Były to nie-
rzadko zwycięstwa o dużej doniosłości dla państwowego stanu posiadania, jak np. 
proces o tzw. „komorę cieszyńską” prowadzony w latach 20. przez oddział krakow-
ski. Także oglądając współczesny film Filipa Bajona pt. Magnat (vel Biała wizytów-
ka), mało kto wie, że to właśnie skuteczna akcja katowickiej prokuratorii doprowa-
dziła do udanego postępowania naprawczego wobec pszczyńskich dóbr księcia von 
Hochberga, zarówno odzyskując podatki polskiego fiskusa, jak i ratując właściciela 
przed bankructwem.

Prezesem Prokuratorii przez cały okres międzywojenny był dr Stanisław Bu-
kowiecki. Mimo że ociemniały, był w stanie dzięki znakomitej pamięci ogarniać 
wszystkie swe zadania. Wspominano, że potrafił on, wizytując po kilku latach jakiś 
oddział, wypytywać ze znajomością każdego szczegółu o sprawy, które dawno temu 
tylko raz mu zreferowano. 

Prokuratoria zakończyła swój byt na początku lat 50. XX w., nie tracąc nic ze swej 
zawodowej sławy. Ówczesne władze komunistyczne uznały mianowicie, że nie jest 
im potrzebna instytucja kierująca się li tylko legalizmem, ponadto wyraziły przy-
puszczenie, iż nie zdoła ona obsługiwać rosnącego sektora uspołecznionego. Nie była  
to prawda, w okresie międzywojennym Prokuratoria prowadziła bez zarzutu mię-
dzy innymi sprawy wszystkich państwowych przedsiębiorstw i monopoli. Jednak, 
wobec jej likwidacji, pracownicy tej instytucji rozeszli się po świecie, trafiając głów-
nie do adwokatury lub podejmując pracę naukową, a wszędzie wystawiając jak naj-
lepsze świadectwo swej macierzystej firmie. Na ponad 50 lat Prokuratoria przestała 
istnieć. Jej sławni prawnicy w tym czasie odeszli z tego świata. Jednak nie wszyscy.

W 1950 r. jako jeden z ostatnich zdał egzamin zawodowy i uzyskał tytuł radcy 
Prokuratorii Generalnej 29-letni wtedy jej pracownik, Stefan Płażek, późniejszy ad-
wokat w Krakowie. Mimo młodego wieku miał on już wtedy za sobą żywot burz-
liwy: ochotnik w wojnie obronnej 1939, żołnierz Armii Krajowej, student prawa 
w podziemnym UJ, następnie tzw. żołnierz wyklęty oraz więzień UB. Był to przy 
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tym człowiek szczególnie związany z etosem Prokuratorii Generalnej, bowiem jego 
ojciec, wtedy już nieżyjący dr Feliks Płażek, piastował przed wojną stanowisko wi-
ceprezesa jej krakowskiego oddziału, a dziadek, dr Wiktor Hamerski, był przez kil-
kadziesiąt lat prezesem oddziału lwowskiego.

Mec. Stefan Płażek był też całe życie państwowcem, bezwzględnie oddanym 
sprawie pomyślności Skarbu Państwa.

Posiadał on jeszcze dwie istotne cechy: mimo bardzo łagodnego i dobrodusz-
nego charakteru potrafił być w niektórych kwestiach bardzo uparty, a ponadto był 
wyjątkowo długowieczny (dożył 96 lat, a praktykę adwokacką ukończył zaledwie 
4 lata wcześniej i to wyłącznie z uwagi na trudności z chodzeniem).

Obserwując zaś meandry gospodarki narodowej w okresie powojennym, nie od-
stępował od przekonania, że odtworzenie dobrej obsługi prawnej Skarbu Państwa 
jest sprawą wagi absolutnie podstawowej. Tymczasem bowiem sprawy szły w kie-
runku dokładnie odwrotnym: nie tylko zlikwidowano Prokuratorię, ale za wroga 
ideologicznego uznano również palestrę, zakazując adwokatom obsługi prawnej 
jednostek tzw. sektora uspołecznionego. W efekcie zatem zaczęła się formować 
nowa grupa zawodowa – radców prawnych.

Pierwsza okazja aktywności w kierunku polepszenia standardów obsługi praw-
nej sektora publicznego pojawiła się w 1980 r., po powstaniu „Solidarności”. Wtedy 
bowiem zostało – głównie za przyczyną prawników z UJ – utworzone Społeczne 
Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych przy NSZZ „Solidarność”. Było 
to przedsięwzięcie wielkiej wagi, gdyż stwarzało bodaj jako pierwsze w okresie PRL 
forum dla wykorzystania inicjatyw legislacyjnych obywateli bez udziału nieodzow-
nego wcześniej „transmitenta” wszelkich społecznych inicjatyw w postaci partii 
komunistycznej. Plonem tej obywatelskiej inicjatywy była wielka ilość projektów 
ważnych ustaw, które słusznie teraz są doceniane. Miarą jej sukcesu jest też wielka 
ilość „zapożyczeń” intelektualnych z owych projektów, jakie pojawiły się w ustawo-
dawstwie PRL po okresie stanu wojennego. 

Mec. Stefan Płażek uczestniczył aktywnie w pracach Centrum od początku do 
końca i już wówczas zgłosił propozycję reaktywowania Prokuratorii. Jednak wa-
runki ustrojowe nie dawały wtedy tej inicjatywie żadnych szans. Zajął się zatem, 
z powodzeniem, kwestią uregulowania statusu radców prawnych, a zwłaszcza stwo-
rzenia ich etosu zawodowego na wzór adwokacki. Plonem tych prac stała się po-
średnio (po korektach ówczesnej władzy) ustawa o radcach prawnych z 1982 r. oraz 
stworzenie samorządu dla tej grupy zawodowej, w czym również mec. Płażek brał 
czynny udział. 

Jednak od tamtej pory nie zaprzestał on orędowania za odtworzeniem instytucji 
Prokuratorii. Po pierwsze, publikował liczne artykuły w prasie prawniczej, przypo-
minające Prokuratorię i prezentujące jej zalety. Po drugie, zbierał wszelkie materiały 
dotyczące instytucji i na ich podstawie samodzielnie napisał projekt ustawy.



Stefan Płażek (junior)182

Druga szansa reaktywacji nadeszła w 1989 r. po zmianie ustrojowej. Stworzony 
przez mec. Płażka projekt natychmiast został przezeń rozkolportowany wśród par-
lamentarzystów z napisanym w przystępny sposób wyjaśnieniem, zaś 30 czerwca 
1990 r. tekst ten został przyjęty na posiedzeniu ówczesnej Społecznej Rady Legi-
slacyjnej i pozytywnie przez nią rekomendowany do dalszych prac legislacyjnych. 
Niestety, proces legislacyjny trwał bardzo długo, a idea reaktywowania Prokurato-
rii nie zyskiwała wysoko posadowionych politycznie sprzymierzeńców. Znaczenie 
mogło mieć i to, że był to kres najintensywniejszej prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych i nie wszyscy byli zainteresowani w istnieniu dobrej reprezentacji 
prawnej fiskusa. Uchwalona ostatecznie ustawa została zawetowana przez ówcze-
snego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w 1999 r.

W tym czasie mec. Stefan Płażek był już prawdopodobnie ostatnim z żyjących 
radców b. Prokuratorii Generalnej RP. Nie zaprzestał jednak ani na moment dal-
szego orędowania za ustawą, a jego nieoczekiwanymi sprzymierzeńcami stały się 
ujawniane w międzyczasie tzw. afery prywatyzacyjne, będące w dużej mirze efek-
tem nieudolnej obsługi prawnej. Równolegle do publicznej wiadomości zaczęły 
za sprawą dociekliwych dziennikarzy docierać informacje o bardzo poważnych 
sumach płaconych przez ministerstwa i inne państwowe podmioty kancelariom 
prawnym (także zagranicznym) za czynności – głównie za ekspertyzy prawne. 
W efekcie sprawa reaktywowania Prokuratorii zyskała szansę trzeciego podejścia. 
I wtedy nieoczekiwanie pojawiło się jeszcze jedno zagrożenie, w postaci konkuren-
cyjnego projektu ustawy. Zmieniał on przy tym zupełnie koncepcję Prokuratorii, 
czyniąc z niej nie organ pomocy prawnej, a podmiot kontrolny na wzór na przykład 
Służby Celnej bądź Urzędu Kontroli Skarbowej. Co gorsza, był to projekt popierany 
przez jednego z ówczesnych rządowych koalicjantów. Mec. S. Płażek rozpoczął in-
tensywną polemikę prasową z tą koncepcją, wskazując, że Prokuratoria nigdy takiej 
roli nie pełniła, nie wykonywała czynności kontrolnych ani nie wydawała decyzji 
administracyjnych i że podmiotów kontrolnych w polskim porządku prawnym jest 
nadmiar, a prawidłowej obsługi prawnej sektora państwowego – dotkliwy deficyt.

Argumenty te na szczęście zyskały zwolenników i ostatecznie w 2005 r., po 
ćwierćwiecznych bojach ustawa wzorowana na przedwojennej została opublikowa-
na, zaś mec. Płażek związał sznurkiem materiały dotyczące Prokuratorii i wrzucił 
je na szafę. 

A 12 lat później, gdy pochyliły się nad jego trumną sztandary „Solidarności” 
oraz Adwokatury, wśród żegnających go stawił się również wysłannik Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 




