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Rządcy na 
folwarkach
– Armia prokuratorów, 
urzędników i sędziów 

pilnuje, by w Polsce 
do żadnych zmian 

nie dopuścić – mówi 
„Wprost Biznes” 

Marcin Kołodziejczyk, 
jeden z założycieli 
ruchu społecznego 

Niepokonani. 

Joanna Apelska: Idziecie na wojnę 
z władzą?
Marcin Kołodziejczyk: Wojna to nie jest 
dobre określenie. Unikamy terminologii 
wojennej, chociaż zostaliśmy w sposób 
okrutny zrujnowani, pozbawieni 
majątków i bezpodstawnie oskarżeni 
przez prokuraturę czy sądy. Cel naszej 
działalności nie uświęca środków. 
Chcemy działać w inny sposób niż to, do 
czego przyzwyczaiła nas klasa politycz-
na. Staramy się uciekać od agresywnej 
retoryki w stosunku do – co tu dużo 
ukrywać – naszych oprawców. 
Ale chcecie władzę rozliczyć?
Zależy nam, by ważny przedstawiciel 
polskiej władzy, powiedział, że w Polsce 
od 25 lat, jeśli chodzi o administrację 
publiczną i wymiar sprawiedliwości, 
dochodziło do działań niegodnych, 
wręcz patologicznych w stosunku 
do obywateli. Oczekujemy przeprosin. 
Władza powinna oficjalnie przyznać się 
do tego, że patologie miały miejsce. 

Chcemy przywrócenia zlikwidowanej 
w 1995 r. instytucji rewizji nadzwyczaj-
nej. Błędne decyzje, chociaż prawomoc-
ne, powinny być zrewidowane. Państwo 
powinno uporać się z kwestią zadość-
uczynienia za swoje błędy. Proponujemy 
stworzenie tabeli zadośćuczynieniowej, 
czyli za konkretne przewinienie 
państwa, konkretna stawka, która 
powinna być wypłacana ofiarom błędów 

urzędniczych czy błędów wymiaru 
sprawiedliwości. 
Przeprosiny i tabela z wysokościami 
zadośćuczynień nie zmienią patolo-
gii. 
Dlatego chcemy także całościowej refor-
my ustroju prawnego. Nasz system praw-
ny jest eklektyczny. Są w nim elementy, 
które zostały zapisane w dwudziestoleciu 
międzywojennym. One z kolei powstały 
przez sklejenie kultur prawnych trzech 
zaborców. Na to nałożono bardzo totali-
tarne i złe rozwiązania, które zostały nam 

narzucone w okresie PRL. Przez ostatnie 
25 lat nie było reformy ustroju prawnego. 
Nigdy nie było pomysłu na jeden zwarty 
konsekwentny system prawny w naszym 
kraju. 
Czyli jaki?
Praktyka sądowa w Polsce funkcjonuje 
tak, że nie ma ludzi niewinnych. Dobrze by 
było, gdyby nowy ustrój prawny w Polsce 
zawierał takie fundamentalne zasady, 
jak „owoce zatrutego drzewa są również 
zatrute”, która jest normą prawną stoso-
waną niemal we wszystkich krajach UE. 
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W anglosaskim porządku prawnym ciężar 
udowodnienia winy w procesie admini-
stracyjnym nie leży po stronie obywatela, 
tylko po stronie władz. Prof. Witold 
Modzelewski mówił, że w przypadku 
polskiego prawa podatkowego trzeba 
by wszystkie przepisy wrzucić do kosza, 
wziąć konwencje, które Polska podpisała, 
i stworzyć przepisy od nowa. Podobnie 
powinno się stać w innych obszarach. 
Weźmy sędziów. Tu nie ma żadnych norm. 
Dwudziestoparolatkowie 
sądzą w procesach karnych 
i decydują o ludzkim życiu. 
Nie możemy czuć się 
bezpiecznie w państwie 
takiego prawa.
Zmiana całego systemu 
prawa to dość radykalne 
podejście.
To nie są nasze wymysły. 
Prof. Osiatyński wskazy-
wał na potrzebę włączenia 
zasad common law do 
polskiego systemu praw-
nego. Prof. Jerzy Stępień 
proponował, by zawód sę-
dziego był ukoronowaniem 
pracy. Nasze postulaty 
nie są wyssane z palca 
ludzi rozgoryczonych 
tym, że zostali pokrzywdzeni. My nie 
mamy poczucia krzywdy. Pokazujemy 
społeczeństwu swoje historie i to spo-
łeczeństwo, czyli najwyższy trybunał, 
przyznaje nam rację.
To dlaczego nie ma zmian?
Trzeba zadać sobie fundamentalne 
pytanie – cui bono cui prodest (czyja 
korzyść, tego sprawka). Jeśli ktoś będzie 
potrafił odpowiedzieć sobie na pytanie, 
w czyim interesie leży, by te zmiany nie 
zachodziły, to będziemy znali prawdziwą 
przyczynę, dla której polski wymiar 
sprawiedliwości dalej funkcjonuje jak 
w minionej epoce. 
To kto na tym korzysta?
Odpowiem pani tak, jak mi kiedyś odpo-
wiedział poborca podatkowy: „Pańska 
idea jest bardzo szczytna, tylko niech pan 
nie ma złudzeń, a mówi to panu wieloletni 
urzędnik – mamy przywileje i tak łatwo 
ich nie oddamy. Będziemy bronić ich 
jak Częstochowy”. To jest odpowiedź 
na to pytanie. Komu zależy? Armii 
prokuratorów, urzędników i sędziów. Oni 
zrobią wszystko, żeby do żadnych zmian 
nie dopuścić, bo im jest dobrze w tym 
systemie. 

Mówił pan, że Niepokonani odcinają 
się od polityki, pisaliście jednak listy 
do premiera Donalda Tuska, skarżąc 
się na działania prokuratora general-
nego Andrzeja Seremeta. 
To jest jedyny wniosek personalny Nie-
pokonanych. Robimy wszystko, by być 
daleko od polityki, ale w tym przypadku, 
gdy określenie „arogancja” jest łagodnym, 
nie można siedzieć cicho. 

W 2013 r. prokuratorzy z Prokuratury 
Generalnej pozwolili 
sobie ocenić wyrok 
sądu pierwszej instancji 
w sprawie Lecha 
Jeziornego, Pawła Reya 
i Grzegorza Nici – głośna 
sprawa Polmozbytu 
– jako ostateczny, i uznali 
te osoby za winne, 
podając to do publicznej 
wiadomości. Wysłaliśmy 
więc do Donalda 
Tuska prośbę, by zrobić 
z panem Seremetem 
porządek. Domagamy się 
zdecydowanych działań. 
Seremet feruje wyroki, 
nim zapadną prawo-
mocne orzeczenia sądu. 
Prokurator generalny 

nie dopatrzył się też podstaw, by wszcząć 
postępowanie dyscyplinarne w stosunku 
do prokuratora, który zniszczył życie 
kilkudziesięciu osobom. Jeden z naszych 
członków Krzysztof Stańko spędził 
w areszcie 27 miesięcy, pomówiony przez 
świadka koronnego o ps. Gruby. Usta-
liliśmy, że osób pokrzywdzonych przez 
tego samego prokuratora i pomówionych 
przez „Grubego” jest niemal 30. Wszyscy 
spędzili w areszcie od kilku do kilkunastu 
miesięcy. Tej sprawy premier Tusk także 
nie podjął. 
To co udało się wam osiągnąć? 
Nasz ruch społeczny rośnie. Staramy 
się wspierać oddolne społeczności 
Niepokonanych. Nie jesteśmy partią, nie 
budujemy struktur ani nie mianujemy lu-
dzi na stanowiska. Od 2012 r. odbywają się 
w całym kraju sesje społeczności Niepo-
konanych. Mieliśmy taki plan, by postarać 
się je animować w każdym z 379 powiatów 
w Polsce. Jesteśmy w jednej trzeciej naszej 
drogi. Dla mnie najfantastyczniejsze jest 
to, że ludzie z tych spotkań wychodzili 
z przeświadczeniem, że będą sobie wza-
jemnie pomagać. Obudziliśmy prawdziwą 
obywatelską aktywność. Niepokonani 

chodzą z sobą razem do urzędów, repre-
zentują się, pomagają sobie w sądach. 
Jesteśmy na rozprawach naszych 
członków jako społeczni obserwatorzy. 
W Polsce normą jest to, że sędziowie 
krzyczą na zebranych, zachowują się jak 
rządcy na folwarkach. W przynajmniej 
50 proc. przypadków na rozprawach, gdzie 
są obserwatorzy, sądy zaczynają zmieniać 
swoje zachowanie wobec uczestników 
postępowania. 

Sukcesem Niepokonanych była też 
mediacja w sprawie okresu przedaw-
nienia najcięższych przestępstw, 
w tym pedofilii. Nasza członkini Agata 
Baraniewska-Kłos (gdy miała osiem lat 
padła ofiarą pedofila, jej oprawca pozo-
stał bezkarny, bo przestępstwo uległo 
przedawnieniu – red.) zaangażowała 
się w walkę o wydłużenie tego okresu. 
Jestem z tego osobiście dumny, bo udało 
się to bardzo szybko wygrać. 

Są też nasze pojedyncze sukcesy: Ma-
rek Kubala, którego salon samochodowy 
został doprowadzony do bankructwa, 
wygrał w sądzie apelacyjnym. Iwonę 
Świetlik, do niedawna właścicielkę firmy 
odzieżowej Ivett, która została zatrzy-
mana za drobne zaległości wobec ZUS, 
w ciągu jednego dnia wyciągnęliśmy 
z aresztu. Znaleźliśmy ludzi dobrej woli, 
którzy zrzucili się na kaucję. Tych spraw 
naprawdę jest dużo. 
Prowadzi pan teraz jakąś firmę? 
Zajmuję się w całości działalnością spo-
łeczną. Państwo doprowadziło do upadku 
moją firmę, która była wyceniana 
na 40 mln zł. Do tego wciąż wiszą na mnie 
wielomilionowe zobowiązania. Pozostało 
mi jedynie udowodnić, że to ja miałem ra-
cję. I nie robię tego dla pieniędzy. Za dużo 
lat chodzę po tym świecie, by wierzyć, 
że mogę odzyskać firmę. Chcę uzyskać 
jedynie przeprosiny i przyznanie się 
do tego, że państwo się pomyliło. Polski 
nie stać, by kreatywne, przedsiębiorcze 
osoby w wyniku błędów sądów i urzędów 
pozostawały na marginesie społeczeń-
stwa. Mówię o wszystkich zrujnowanych 
przedsiębiorcach, za którymi stoją wielkie 
sukcesy gospodarcze. Zamiast walczyć 
z urzędami, te osoby powinny rozwijać 
firmy i tworzyć nowe miejsca pracy. Firmy 
100 Niepokonanych, nim zostały znisz-
czone, generowały w sumie milionowe 
obroty i zatrudniały tysiące osób. Czy 
państwu się opłaca rezygnować z ludzi, 
którzy tworzą takie dobro? Nie sądzę.

Rozmawiała Joanna Apelska

„
Poborca 
skarbowy mówi 
mi: „Pańska idea 
jest szczytna, 
tylko bez złudzeń, 
my swoich 
przywilejów 
będziemy bronić 
jak Częstochowy” 

www.linkedin.com/company/wprost-biznes
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