
 
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii 

 

Krakowskie Przedmieście 16/18 lok. 1, 00-325 Warszawa 
tel. (22) 828-11-21 

e-mail: otwarta@otwarta.org 
http://otwarta.org 

                      Nr KRS: 0000123605 
NIP: 526-24-47-354; REGON: 016266850  

                                       Nr konta bankowego: 14 1020 1055 0000 9102  0146  3298 

 

Warszawa, 13 czerwca 2019 roku  

 

 

 

Rzecznik Dyscyplinarny 

Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Szczecinie 

ul. gen. Ludomiła Rayskiego 23/3 

70-442 Szczecin 

 

Skarżący:   Otwarta Rzeczpospolita  

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi  

i Ksenofobii 

 

 

Dot.: radcy prawnego Ewy Rzeuskiej, nr wpisu: SZ-798 

 

 

SKARGA  

NA DZIAŁANIE RADCY PRAWNEGO  

OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W SZCZECIENIE  

EWY RZEUSKIEJ 

 

Działając w imieniu skarżącego Stowarzyszenia Przeciw 

Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, jako osoba 

uprawniona do reprezentacji Stowarzyszenia, niniejszym składam skargę na 

działania radcy prawnego Ewy Rzeuskiej, członka tutejszej izby, która 

biorąc udział w programie telewizyjnym Komentarz Mediów Narodowych 

wyemitowanym 24 maja 2019 r. podczas którego zaprzeczała, iż w Byłym 

Niemieckim Nazistowskim Obozie Koncentracyjnym i Zagłady w 

Oświęcimiu przewożone były i mordowane osoby narodowości żydowskiej, 

a Żydzi pełnili jedynie funkcje nadzorcze i pomagali w mordowaniu 

Polaków, czym w ocenie skarżącego naruszyła swym zachowaniem art. 11 

w zw. z art. 25 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz art. 64 ust. 1 

ustawy z dnia 6 lipca 1984 r. o radcach prawnych. 

 

Radca prawna Ewa Rzueska swym zachowaniem wypełniła również 

znamiona tzw. kłamstwa oświęcimskiego, które jest czynem zabronionym 
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stosownie do przepisu art. 55 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.  

 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 24 maja 2019 r. w serwisie YouTube wyemitowano program internetowej telewizji 

Media Narodowe – „Komentarz Mediów Narodowych”1, którego gościem była radca prawny Ewa 

Rzeuska, która przedstawiona została z powołaniem na wykonywany zawód. W oczywisty sposób 

Ewa Rzeuska przedstawiona została jako osoba swym zachowaniem reprezentująca społeczność 

radców prawnych. 

 

W trakcie programu r. pr. Ewa Rzeuska prezentowała swoje stanowisko w sprawie 

rzekomych roszczeń żydowskich, co pomimo kontrowersyjności tematu nie wykracza poza 

granice swobody wypowiedzi i poglądów. Nie do przyjęcia jest jednak prezentowanie poglądów 

zaprzeczających zbrodniom popełnianym przez Nazistów w Obozie Koncentracyjnym w 

Oświęcimiu. Radca prawny prezentuje pogląd zgodnie z którym w KL Auschwitz mordowani byli 

wyłącznie Polacy, a Żydzi pełnili funkcje kapo i nadzorcy, z czego wynika pośrednio, że w 

przekonaniu r. pr. Ewy Rzeuskiej Żydzi współpracowali z Nazistami w celu zorganizowania 

efektywnego sposobu zabijania Polaków. Nie do zaakceptowania jest również stwierdzenie, że 

Żydzi zawłaszczyli obóz w Oświęcimiu za „polskie pieniądze” dla siebie, kiedy w przekonaniu r. 

pr. Ewy Rzeuskiej żaden Żyd nie był przewieziony do Oświęcimia i zabity. 

 

W tym miejscu należy dla przypomnienia wskazać, iż na terenie Byłego Niemieckiego 

Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady w Oświęcimiu zostało zamordowanych i 

wyniszczonych ok. 1,3 miliona osób. Zdecydowaną większość ofiar stanowili osoby narodowości 

żydowskiej, przy czym eksterminowani byli również Polacy jak również przedstawiciele wielu 

innych narodowości. 

 

Szerzenie i popieranie różnych idei jest prawem zagwarantowanym każdemu obywatelowi 

Rzeczypospolitej, ale nie jest to prawo bezwzględne. Na osobach wykonujących zawody zaufania 

publicznego, od których wymagane jest posiadanie wysokiej kultury osobistej oraz walorów 

etycznych i moralnych, jak również na jednostkach, które są gwarantem wolności i praw 

obywatelskich wymagać należy szczególnej dbałości o ideały moralne, etyczne oraz 

demokratyczne. Wspieranie poglądów godzących w podstawowe wartości powinno być więc 

szczególnie piętnowane i karane. W przedmiotowej sytuacji nie ulega wątpliwości iż KL 

Auschwitz był miejscem zagłady ponad milionów Żydów, jak również tysięcy osób innych 

narodowości. Dlatego też tym bardziej niezrozumiałe, krzywdzące i bulwersujące są słowa 

wypowiadane przez r. pr. Ewę Rzewuską. 

 

Zgodnie z art. 11 Kodeksu Etyki Radców Prawnych radca prawny obowiązany jest dbać o 

godność zawodu nie tylko przy wykonywaniu czynności zawodowych, ale również  

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=Hh8nFIQltJ0 

https://www.youtube.com/watch?v=Hh8nFIQltJ0


 

 

w działalności publicznej i w życiu prywatnym. Naruszeniem godności zawodu radcy prawnego 

jest w szczególności takie postępowanie radcy prawnego, które mogłoby zdyskredytować go w 

opinii publicznej lub podważyć zaufanie do zawodu radcy prawnego. Prezentowanie poglądów 

zaprzeczających zagładzie Żydów jest oczywistym zaprzeczeniem historycznych faktów, jak 

również bezczeszczeniem pamięci milionów ofiar. 

 

Należy również zwrócić uwagę na problematykę wizerunkową samorządu radców 

prawnych. Od wielu lat samorząd radcowski podejmował wiele inicjatyw mających na celu 

zbudowanie nowoczesnego wizerunku na rynku. Postrzeganie osoby radcy prawnego  

w obecnych czasach jest nieporównywalnie lepsze dla przedstawicieli tego zawodu niż kilkanaście 

lat temu. Jednakże działania takie jak opisane w niniejszej sprawie w istotny sposób burzą 

pozytywny wizerunek wypracowany przez lata dużym nakładem sił i środków. Dlatego też 

niezbędnym zdaje się być podjęcie stosownych działań dyscyplinarnych. 

 

W ocenie skarżącej zachowanie r.pr. wypełniło znamiona przestępstwa z art. 55 ustawy z 

18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu, zgodnie z którym kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom 

nazistowskim, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3 a wyrok podawany jest 

do publicznej wiadomości. Stosowne zawiadomienie zostało skierowane do właściwej 

Prokuratury Rejonowej. 

 

W związku z powyższym niniejsza skarga jest zasadna i konieczna. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita 

 

 

 

 

 


