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INTERPELACJA 

 

W związku z informacjami medialnymi1, z których wynika, że Prezes 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie szkolił pracowników 

Urzędu Miasta a następnie rozstrzygał w sprawach dotyczących działalności 

tego Urzędu, na podstawie art. 24, ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym 

wnoszę o odpowiedź na poniższe pytania: 

  Proszę wskazać (i załączyć w odpowiedzi) wszystkie umowy 

zawarte pomiędzy sędzią Grzegorzem Jankowskim (będącym 

obecnie prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Szczecinie) a Gminą Miasto Szczecin (GMS). Proszę o informacje 

ile łącznie sędzia Grzegorz Jankowski zarobił na umowach z GMS. 

Czy umowy te były zawierane w trybie przetargu? Jeśli nie,  

to w jakim trybie? Na jakiej podstawie ustalane było 

wynagrodzenie sędziego Jankowskiego? 

  Czy nie widzi Pan możliwości naruszenia zasad etyki sędziowskiej 

w zawieraniu umów pomiędzy sędzią, który rozstrzyga skargi 

                                                           
1
 https://siecobywatelska.pl/czy-dowiemy-sie-z-czego-szkoli-urzednikow-prezes-wsa-ktory-rozpatruje-sprawy-tych-

urzednikow/ [Dostęp: 11 stycznia 2019 r.] 

https://siecobywatelska.pl/czy-dowiemy-sie-z-czego-szkoli-urzednikow-prezes-wsa-ktory-rozpatruje-sprawy-tych-urzednikow/
https://siecobywatelska.pl/czy-dowiemy-sie-z-czego-szkoli-urzednikow-prezes-wsa-ktory-rozpatruje-sprawy-tych-urzednikow/


obywateli naszego miasta na działania GMS, a GMS? Szczególnie  

w kontekście Uchwały Nr 16/2003 Krajowej Rady Sądownictwa  

z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki 

zawodowej sędziów, która stanowi, że „Sędzia powinien unikać 

zachowań, które mogłyby przynieść ujmę godności sędziego  

lub osłabić zaufanie do jego bezstronności, nawet jeśli nie zostały 

uwzględnione w Zbiorze” oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - 

Prawo o ustroju sądów powszechnych, która stanowi,  

że „Sędziemu nie wolno także podejmować innego zajęcia ani 

sposobu zarobkowania, które przeszkadzałoby w pełnieniu 

obowiązków sędziego, mogło osłabiać zaufanie do jego 

bezstronności lub przynieść ujmę godności urzędu sędziego.” 

 Czy to prawda, że sędzia Grzegorz Jankowski będąc wicewojewodą 

w rządzie Jerzego Buzka był Pańskim zwierzchnikiem 

służbowym? 

 Czy to prawda, że w latach 2004-2006 prowadził Pan wspólnie  

z sędzią Grzegorzem Jankowskim Kancelarię Radców Prawnych 

Jankowski & Krzystek? 

 

Łączę wyrazy szacunku, 

Dariusz Matecki 

 

 


