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Adwokat Mikołaj Pietrzak był pełnomocnikiem jednego z po-
krzywdzonych w  wyniku działań Centralnej Agencji Wywia
dowczej Stanów Zjednoczonych, obywatela Arabii Saudyjskiej 
Abda al-Rahima al-Nashiriego, który został pojmany w Pakista
nie w marcu 2002 r., a następnie bezprawnie przetrzymywany 
i torturowany w więzieniu zorganizowanym przez CIA na tere-
nie Polski.

Jacek Dąbrowski: Jak ocenia Pan sytuację Rzeczypospolitej Polskiej 
po potwierdzeniu przez ETPCz faktu istnienia na naszym teryto-
rium miejsc kontrolowanych przez służby wywiadowcze obcego 
państwa, w których dochodziło do bezprawnego przetrzymywa-
nia osób podejrzewanych przez USA o działalność terrorystyczną?

Adw. Mikołaj Pietrzak: W moim przekonaniu sytuację, w  jakiej 
znalazła się Polska, można uznać za fatalną. Nie tylko bowiem 
dopuszczono w naszym kraju do zbrodniczego naruszania ele-
mentarnych praw i wolności ujętych w Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka i  Konstytucji RP, lecz również wykazano bez-
czynność i  nieefektywność śledztwa prowadzonego w  Polsce 
w tej sprawie. Taka jest brutalna prawda. W tym wymiarze wyrok 
ETPCz uważam za prawidłowy i ma moc wiążącą. Głęboko wie-
rzę, że Polska jest państwem demokratycznym, wolnościowym 
i sprawiedliwościowym. Jeżeli tak, to muszą działać mechanizmy 
skutecznie chroniące prawa tych podmiotów, których wolności 
zostały w przeszłości naruszone, w szczególności przez władze 
publiczne i  ich „zbrojne ramiona”, takie jak służby specjalne. 
Wziąwszy pod uwagę obowiązujące w naszym państwie stan-
dardy praw i wolności, niedopuszczalna jest sytuacja, w której 
kilkanaście lat temu naruszono te prawa i wolności, a następnie 
nie dochodzi do zadośćuczynienia osobom pokrzywdzonym. 
Konstytucja RP nie wprowadza żadnych rozróżnień, jeśli chodzi 
o stopień ochrony jednostki, w zależności od tego, czy jest ona 
podejrzewana o zamachy terrorystyczne, czy też nie. 

J.D.: Jaka była rzeczywista sytuacja pokrzywdzonych Abda al-
-Rahima al-Nashiriego i Abu Zubaydahy, gdy przebywali na tere-
nie Polski ?

M.P.: Położenie, w  jakim się znaleźli, było bardzo złe. Byli nie 
tylko bezprawnie przetrzymywani w miejscu odosobnienia, lecz 
również – nie bójmy się użyć wprost tego określenia –  tortu-

rowani. Nawet „The Washington Post”, który przez lata tak 
formułował zamieszczane w  nim artykuły, by unikać terminu 
„tortury”, po wyroku ETPCz zmienił narrację i  posługuje się 
tym pojęciem w  miejsce tego, co dotychczas eufemistycznie 
nazywał Enchanced Interrogation Techniques2. W  tej sprawie 
zabrakło postępowania zgodnego ze podstawowymi standar-
dami ochrony praw człowieka. Jeden z moich znajomych pro-
kuratorów, którego niezwykle cenię, ujął istotę tego problemu 
w krótkim, ale jakże trafnym sformułowaniu: „dziś terroryści, 
jutro garbaci”. To pokazuje, jak ważne jest przestrzeganie stan-
dardów konstytucyjnych. Jeżeli zaczynamy wybiórczo, selektyw-
nie stosować normy i obdarzać ludzi prawami w zależności od 
swobodnego uznania, może kiedyś dojść do tego, że my sami 
lub nasi najbliżsi staną się ofiarami takich praktyk – w zależno-
ści od tego, jakie kryterium będzie akurat brane pod uwagę.

J.D.: Rolą adwokata jest udzielanie pomocy prawnej swojemu 
klientowi, niezależnie od zarzucanego mu czynu. Czy jednak wszy-
scy podchodzą do obrony osoby podejrzanej o terroryzm z takim 
samym zrozumieniem jak wspomniany przez Pana prokurator? 
Czy spotkał się Pan z niechęcią bądź krytyką ze względu na to, że 
broni Pan osoby, która do niedawna była w powszechnym mnie-
maniu uważana za terrorystę?

M.P.: Niestety o  takich osobach społeczeństwo często wypo-
wiada się w sposób ksenofobiczny, to znaczy per „Arabowie” 
czy „talibowie”, lub zwyczajnie niesprawiedliwy, nazywając ich 
terrorystami. Ze smutkiem stwierdzam również, że z podob-
nymi określeniami spotkałem się także ze strony osób, które 
ze względu na pełnione funkcje powinny walczyć o  prawa 
i wolności jednostki. Z naciskiem pragnę jednak przypomnieć, 
że Al-Nashiri i  Abu Zubaydah nigdy nie zostali skazani pra-
womocnym wyrokiem sądu za zarzucaną im działalność. Nie 
przeszli przez zgodny z prawem do sądu i prawem do obrony 
sprawiedliwy proces karny. Dowiedziałem się, że prokurator 
reprezentujący rząd amerykański, prowadzący sprawę jednego 
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z nich, został zapytany przez tzw. komisję wojskową, pełniącą 
rolę sądu w  więzieniu Guantanamo Bay na Kubie, gdzie są 
obecnie przetrzymywani, co się stanie, gdy oskarżonemu nie 
zostanie udowodniona wina. Ku mojemu zdziwieniu proku-
rator odparł, że „nie ma żadnego związku między pozbawie-
niem wolności a toczącym się postępowaniem”. Władze USA 
zastrzegają sobie bowiem prawo do bezterminowego prze-
trzymywania podejrzewanych o terroryzm w Guantanamo Bay, 
niezależnie od wyniku procesu, a nawet bez względu na to, czy 
taki proces zostanie kiedykolwiek wytoczony. Są one wyłącz-
nymi dysponentami tych osób. To są przecież praktyki znane 
z państw o ustroju totalitarnym! Wprowadzenie wyjątków od 
podstawowych zasad, jakie rządzą demokratycznymi państwa-
mi, jest w swej istocie wielkim zwycięstwem tych terrorystów, 
którzy w 2001 r. zaatakowali USA. Doprowadzili oni do tego, 
że skruszono najsłynniejszy system praw i wolności jednostki 
na świecie – tych wartości, z których od dawna słynęły Stany 
Zjednoczone. Jest to ironiczne i  bardzo smutne zwycięstwo 
prawdziwych terrorystów, w  gruncie rzeczy wykonane także 
rękoma władz amerykańskich. 

J.D.: Osoby odpowiedzialne i akceptujące proceder nielegalnego 
więzienia i znęcania się nad przetrzymywanymi na terenie Polski 
w  swych wypowiedziach zarzucały Trybunałowi, że ujawnienie 
szczegółów związanych z  tą sprawą może nie tylko negatywnie 
wpłynąć na wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, ale 
wręcz na jej bezpieczeństwo. Czy zatem możliwe było przepro-
wadzenie omawianego postępowania przed ETPCz w  sposób 
niejawny?

M.P.: Jak wynika z przepisów normujących postępowanie przed 
ETPCz, organ ten może prowadzić rozprawę niejawnie, jak rów-
nież swobodnie ograniczać jawność materiałów postępowania. 
Trybunał zapewniał władze polskie, że wszelkie dowody złożo-
ne w sprawie mogą uzyskać klauzulę niejawności. Najwyraźniej 
jednak Polska w te zapewnienia nie uwierzyła i nie przekazała 
do ETPCz wielu wnioskowanych dokumentów. Jest to o  tyle 
bulwersujące, że przepisy, którymi rządzi się postępowanie 
przed Trybunałem, stanowią część międzynarodowego porząd-
ku prawnego, którym nasz kraj jest związany. Nie mam wątpli-
wości, że nieprzekazanie tych materiałów do ETPCz ze względu 
na rzekomy brak właściwych zabezpieczeń tego organu było 
jedynie ucieczką przed konfrontacją, koniecznością ukazania 
tego, co rzeczywiście miało miejsce na terenie Polski, i potwier-
dzeniem roli naszego państwa w procederze, o którym mówi-
my. Oczywiście za który odpowiedzialne w pierwszej kolejności 
są Stany Zjednoczone. 

J.D.: Czy zatem postawę, jaką prezentują byłe i obecne władze RP, 
należy od początku do końca ocenić negatywnie? 

M.P.: Byłaby to krzywdząca opinia. Pozytywnie należy ocenić 
to, że Polska w ogóle wszczęła postępowanie przygotowawcze 
w  sprawie więzień CIA na naszym terytorium. W  tym zakre-
sie szczególne uznanie należy się ówczesnemu Prokuratorowi 
Generalnemu Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu, który jako pierwszy 
miał odwagę wszcząć postępowanie w tym zakresie. Na krok 
taki nie zdobył się niestety jego poprzednik, Zbigniew Ziobro. 
Pod tym kątem państwo polskie zapisało się niezwykle pozytyw-
nie na tle innych państw, które przecież także brały udział w sys-
temie porwań i tortur inicjowanym przez USA. Państwa takie jak 
Litwa czy Rumunia, nie wspominając o  Maroku czy Tajlandii, 
kolokwialnie mówiąc: zamiotły sprawę pod dywan. Polski nie 

należy zatem jednoznacznie piętnować. Nie powinniśmy jednak 
porównywać się „w dół”, do najniższych standardów na świecie, 
jeżeli chodzi o prawa i wolności jednostki; poprzeczka powinna 
być ustawiona wysoko. Sam fakt, że Polska okazała odwagę 
i wierność zasadom konstytucyjnym, wykazując wolę wyjaśnie-
nia sprawy w postępowaniu karnym, nie zwalnia nas jednak od 
odpowiedzialności za efektywność tego postępowania. Jednym 
z przejawów efektywności – jak wskazał Trybunał – jest transpa-
rentność. Czynnik ten jest wprawdzie, szczególnie na początku 
śledztwa, wyraźnym dlań zagrożeniem. Jednak w miarę upływu 
czasu, zarówno od samego zdarzenia, jak i od rozpoczęcia tego 
postępowania, tajemnicą śledztwa w coraz mniejszym stopniu 
daje się uzasadniać ograniczenie transparentności i udostępnia-
nia społeczeństwu polskiemu i międzynarodowemu informacji 
o jego przebiegu i poczynionych ustaleniach. Chciałbym jednak 
szczególnie podkreślić, że państwo polskie ma jeszcze szansę 
sprostać wymaganiom, jakie stawia mu Konstytucja RP, EKPCz, 
elementarne zasady cywilizowanego państwa i zwyczajna ludz-
ka przyzwoitość. W dalszym ciągu można skutecznie przepro-
wadzić polskie śledztwo i  ujawnić to, co się stało. Chodzi tu 
zarówno o przedstawienie materiału dowodowego, jak i uka-
zanie mechanizmów, które zawiodły. To o wiele ważniejsze niż 
doprowadzenie do odpowiedzialności poszczególnych jedno-
stek. Jestem głęboko przekonany, że prawda w tej sprawie ujrzy 
światło dzienne. Zresztą przynajmniej część prawdy wyjdzie na 
jaw w wyniku raportu senatu USA, który zostanie niebawem 
opublikowany. Dalsze informacje będą się pewnie pojawiać 
na przestrzeni kolejnych lat. W  związku z  tym mamy –  jako 
państwo –  dwie możliwości. Prawda o  naruszeniach, jakie 
miały miejsce, może wyjść z  ukrycia albo dzięki prawidłowo 
działającym procesom demokratycznym w Polsce, albo wbrew 
działaniom naszego państwa. Jako obywatel polski chciałbym 
móc po latach powiedzieć: „Tak, miała u nas miejsce zbrodnia 
z udziałem władz państwowych, ale nasz ustrój demokratycz-
ny nas nie zawiódł. Doprowadziliśmy bowiem do windykacji 
praw pokrzywdzonych i ujawniliśmy nasze błędy. Znamy teraz 
prawdę”. Lepiej jest bowiem, byśmy poznali fakty z ich źródła 
niż w wyniku przecieków, które wbrew nam przyniosą państwu 
polskiemu wstyd.

J.D.: Wziąwszy powyższe pod uwagę, czy jest możliwość zaskarże-
nia wyroków, które zapadły 24.7.2014 r.?
 
M.P.: Od dnia wydania wyroku Polska, jako strona mająca grava-
men, może w terminie trzech miesięcy prosić ETPCz, by przekazał 
całą sprawę do ponownego rozpoznania Wielkiej Izbie Trybunału. 
W praktyce rzadko się zdarza, by Wielka Izba orzekła odmiennie 
od Izby Trybunału. Należy jednak mieć na uwadze, że sprawa, 
o  której mówimy, jest absolutnie wyjątkowa. Nie wykluczam, 
że państwo polskie taki wniosek złoży. To, czy sprawa zosta-
nie przekazana do Wielkiej Izby, zależy od woli ETPCz. Jest to 
oczywiście możliwe, jednak w mojej ocenie mamy do czynie-
nia z wyrokiem, który jest jednoznaczny, podjęty jednogłośnie 
przez siedmioosobowy skład orzekający, wyjątkowo przejrzysty 
i  racjonalnie uzasadniony. Postępowanie zostało przeprowa-
dzone niezwykle wnikliwie. Proszę również zwrócić uwagę na 
rzecz nadzwyczajną: otóż Trybunał zarządził dwa dni rozpraw, 
przy czym pierwszy poświęcony był przesłuchiwaniu świadków 
i  ekspertów na posiedzeniu niejawnym. Świadczy to o wyjąt-
kowej solidności i zaangażowaniu, z jakim ETPCz podszedł do 
rozpoznania tej sprawy. Myślę, że bardzo trudno będzie stronie 
polskiej zarzucić nierzetelność tego postępowania czy pochop-
ność decyzji, jaką podjął Trybunał. 
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J.D.: Jaka jest rola omawianego przez nas postępowania przed 
ETPCz w wymiarze społecznym? 

M.P.: Jednym z głównych celów postępowań przed ETPCz, jest 
ujawnienie mechanizmów, które zawiodły i  doprowadziły do 
naruszenia praw i  wolności. My, jako społeczeństwo, mamy 
prawo dowiedzieć się, jak doszło do tego, że pod rządami nowo-
czesnej konstytucji, w państwie demokratycznym miała miejsce 
współpraca naszych władz publicznych z CIA w  ramach syste-
mu porwań i tortur, w wyniku czego doszło do naruszenia tak 
wielu przepisów Konstytucji RP i  przepisów rangi ustawowej. 
Czy zawiodły mechanizmy ludzkie, praktyczne, czy legislacyjne? 
Czy zawiodła nasza kultura demokratyczna? A może zawiodła 
prasa? Transparentność, o  której wspominałem wcześniej, ma 
sprawić, by w przyszłości system, który zawiódł, nigdy więcej nie 
dopuścił do powtórzenia się takiego incydentu. Jeżeli przy tak 
poważnym naruszeniu praw i  wolności jednostki mielibyśmy 
nie dowiedzieć się, dlaczego tak się stało, to jakie widoki na 
przyszłość mają osoby pokrzywdzone przez władze publiczne 
w znacznie mniejszej skali, które nie mogą liczyć na interwencję 
agend międzynarodowych lub unijnych, organizacji pozarządo-
wych czy na pomoc prawną niesioną pro bono? Jak tacy ludzie 
mają ufać, że ich państwo doprowadzi do wyjaśnienia nadużyć, 
jakie mogły mieć miejsce w  ich „mniejszych” sprawach? Jakie 
nadzieje na sprawiedliwy wyrok może mieć na przykład człowiek 
z małej miejscowości, który został pobity przez policjantów, jeżeli 
zbrodnia o tak wielkiej skali jest zamiatana pod dywan przez pol-
skie władze publiczne przy współpracy Stanów Zjednoczonych? 
Tak właśnie należy nazwać sytuację, w  której polskie śledztwo 
toczy się pięć lat, rzecznik prasowy prokuratury nie podaje do 
publicznej wiadomości żadnych informacji z  przebiegu tego 
postępowania, Stany Zjednoczone utrudniają śledztwo poprzez 
odmowę przekazywania istotnych dla sprawy dokumentów, 
a Polska nie reaguje silnym naciskiem dyplomatycznym na władze 
amerykańskie, by zrealizować dwa zalegające od kilku lat wnioski 

o pomoc prawną. Z tego, co sobie przypominam, w przypadku 
co najmniej jednego wniosku do dnia dzisiejszego nie otrzymali-
śmy od strony amerykańskiej nawet odpowiedzi odmownej. Cała 
ta sprawa jest testem naszej demokracji, Konstytucji RP i naszej 
praworządności. Nic niewarte są zasady, jeżeli je stosujemy tylko 
wówczas, gdy jest nam wygodnie. Prawdziwym testem, czy są 
one zasadami, a nie jedynie luźnym zestawem ogólnych wska-
zań, jest fakt ich stosowania nawet wówczas, gdy jest to poli-
tycznie czy społecznie niewygodne. 

J.D.: Jak odniesie się Pan do debaty publicznej prowadzonej 
w trakcie i po zakończeniu postępowania przed ETPCz?

M.P.: W narracji publicznej pojawiają się stwierdzenia, że cały 
ten proces i  podejmowane w  jego toku czynności Trybunału, 
działania obrońców, organizacji pozarządowych i  prokurato-
rów, zmierzające do ujawnienia prawdy o porwaniach i tortu-
rach mających miejsce na terenie Polski, są dla naszego kraju 
szkodliwe. Kategorycznie się z tym nie zgadzam. Szkodliwy dla 
Polski był jej udział w procederze zainicjowanym przez służby 
wywiadowcze USA. Teraz następują nieuchronne konsekwencje 
działań władzy podejmowanych przed laty. Musimy je ponieść, 
ponieważ jesteśmy demokratycznym państwem prawa, pań-
stwem wolnościowym i sprawiedliwościowym. Ci, którzy dopa-
trują się w postępowaniu przeprowadzonym przed ETPCz moż-
liwości sprowadzenia niebezpieczeństwa na Polskę, powinni 
skupić się na rzeczywistym źródle tego zagrożenia. Była nim 
współpraca polskich władz z  organami CIA w  latach 2002–
2003. Tego niebezpieczeństwa nie byłoby, gdyby ówcześnie 
rządzący przestrzegali przepisów Konstytucji RP. Przypisywanie 
osobom, które starają się wyjaśnić tę sprawę, możliwości spro-
wadzenia na nasz kraj jakiegokolwiek niebezpieczeństwa jest 
przewrotne, demagogiczne, szkodliwe i smutne.

J.D.: Bardzo dziękuję za rozmowę. 

Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy powstała w 2007 r. Tworzy ją zespół kilkunastu praktyków posiadających doświad-
czenie w wielu dziedzinach prawa. Każdy ze wspólnikówzałożycieli ma za sobą kilkunastoletnią praktykę zawodową. 
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bankowego, obrotu nieruchomościami, prawa pracy, prawa farmaceutycznego oraz własności intelektualnej.

Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy współpracuje również z zagranicznym kancelariami, w tym: Collins Benson Goldhill 
(z siedzibą w Londynie), Perren Buildings 15 Old Bailey London (z siedzibą w Londynie) oraz Tricaud – Traynard (z siedzibą 
w Paryżu).

Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy angażuje się w liczne działania o charakterze pro bono. Prawnicy Kancelarii od 
wielu lat podejmują się nieodpłatnego prowadzenia spraw, udzielają porad i  konsultacji prawnych oraz sporządzają 
opinie prawne dla organizacji pozarządowych. Kancelaria współpracuje z wiodącymi polskimi organizacjami pozarządo-
wymi, w tym między innymi z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Fundacją Greenpeace Polska oraz Stowarzyszeniem 
prof. Zbigniewa Hołdy.

Praca prawników Kancelarii była wielokrotnie  zauważana i doceniana. W 2013 r. adwokat Mikołaj Pietrzak został uho-
norowany Nagrodą im. Edwarda Wende. W 2014 r. adwokat Paweł Osik, jeden z wspólników Kancelarii, został zaliczony 
do grona wschodzących gwiazd świata prawniczego w  rankingu Dziennika Gazety Prawnej i  LexisNexis „Rising Stars 
Prawnicy – liderzy jutra”.


