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Słów kilka
RADCA PRAWNY Przemysław Witkowski

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Ostatni okres funkcjonowania samorządu radcowskiego upłynął pod znakiem wyboru nowych władz Naszej Izby. 

Pełne wyniki wyborów i składy osobowe organów oraz komisji zostały przedstawione w rubryce „Aktualności”, lecz 

w tym miejscu wypada zaznaczyć, że nowym Dziekanem Rady OIRP w Kielcach został wybrany r. pr. Andrzej Głogowski. 

Nowemu Dziekanowi, a także wszystkim Koleżankom i Kolegom wybranym do poszczególnych organów, serdecznie 

gratuluję i życzę sukcesów w pracy na rzecz Naszego samorządu.

W bieżącym numerze Biuletynu odnaleźć można najnowsze wieści z „Krajówki”, a także szereg wywiadów, po-

czynając od wywiadu z Dziekanem OIRP w Kielcach, poprzez rozmowę z sędzią pełniąca niegdyś obowiązki 

sędziego międzynarodowego, kończąc na wywiadach z instrumentalistką-wokalistką-animatorem kultury-pedagogiem 

(to wszystko o jednej osobie) oraz specjalistą w zakresie bankowości.

Zwraca uwagę bardzo ciekawy i napisany przystępny sposób artykuł dotyczący nowelizacji Prawa budowlanego. 

W rubryce „Warto czytać” odnajdziecie zachętę do lektury książki, która także może być adresowana do naszych 

dzieci (i nie tylko), dotyczącej etymologii nazw, okraszonej ciekawostkami i ilustracjami, ale także – jako novum – 

komentarz społeczno-polityczny. Z kolei miłośnicy dobrej kuchni delektować się będą przepisem na pieczoną gęś, 

z uwagi zbliżające się święto św. Marcina („Na świętego Marcina najlepsza gęsina”). Ostatnią propozycję stanowi felie-

ton, którego motywem przewodnim jest ochrona tajemnicy radcowskiej.

Zachęcam do lektury!

Przemysław Witkowski – Redaktor Naczelny
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W Naszym Samorządzie

W dniu 19 września 2020 r. o godz. 14:00, 

w Hotelu Best Western Grand Hotel 

w Kielcach, odbyło się Zgromadzenie 

OIRP w Kielcach, na którym przeprowadzono wybory 

Dziekana Rady oraz członków pozostałych organów 

XI kadencji Naszej Izby.

Dziekanem Rady wybrany został r. pr. Andrzej 

Głogowski, któremu powierzono także funkcję członka 

Krajowej Rady Radców Prawnych.

Rzecznikiem Dyscyplinarnym została wybrana – 

na kolejną kadencję – r. pr. Danuta Leksińska-Kaleta.

Członkami Rady OIRP w Kielcach zostali: Piotr 

Arczyński, Roman Barański, Marcin Cecot, Beata Cedro- 

Łosak, Grażyna Ciechanowska, Weronika Filiks, 

Bernadetta Marek-Fołta, Justyna Musiałek, Tomasz 

Nowak, Aneta Sibiga, Elwira Skoczek, Maciej Stem-

plewski, Marta Śnioch, Przemysław Witkowski, Michał 

Wójcik, Łukasz Wydro, Jacek Zieleziński.

Delegatami na XII Krajowy Zjazd Radców Praw-

nych zostali Bogusława Boyen, Marcin Cecot, Beata 

Cedro-Łosak, Weronika Filiks, Andrzej Głogowski, 

Maciej Stemplewski, Przemysław Witkowski, Łukasz 

Wydro, Iwona Zielezińska, zaś przedstawicielem apli-

kantów radcowskich została wybrana Agnieszka Sasal.

W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej weszli 

Hanna Karpińska-Karolak, Renata Kędziora, Paweł 

Koziarz Paweł oraz Piotr Modzelewski.

Sędziami Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

(OSD) wybrani zostali: Grzegorz Dudała, Marzena Gre-

chuta, Ewa Halicka, Katarzyna Karpeta-Cholewa, Do-

rota Nadolna-Jasińska, Maria Ozimek, Ireneusz Piasec-

ki, Maciej Pięta, Cezary Sobura, Katarzyna Świderska, 

Piotr Świerczyński, Monika Tam-Pastwa, Katarzyna 

Turbiarz, Łukasz Witkowski oraz Aneta Woś. Człon-

kowie OSD wybrali spośród siebie przewodniczącego 

Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, którym został r. 

Zgromadzenie wyborcze

pr. Ireneusz Piasecki, zaś zastępcami – r. pr. Ewa Halic-

ka oraz r. pr. Monika Tam-Pastwa.

Z kolei w dniu 1 października 2020 r. odbyło się 

pierwsze posiedzenie Rady OIRP w Kielcach, gdzie 

doszło do wyboru Członków Prezydium:

Wicedziekanem regionu kieleckiego został r. pr. 

– Marcin Cecot

Wicedziekanem regionu radomskiego została r. pr. 

– Elwira Skoczek

Wicedziekanem regionu tarnobrzeskiego został r. pr. 

 – Łukasz Wydro

Skarbnikiem został r. pr. – Maciej Stemplewski

Sekretarzem została r. pr. – Beata Cedro-Łosak

Rzecznikiem Prasowym został r. pr. – Przemysław 

Witkowski

Ponadto, wybrano przewodniczących komisji stałych, 

jak również ich członków oraz Zespół Wizytatorów 

i przewodniczącego Zespołu.

Składy osobowe komisji przedstawiają się następująco: 

1. Komisja ds. wpisów

Przewodnicząca Komisji – Justyna Musiałek,

Zastępca Przewodniczącej - Ilona Banasiewicz,

Członkowie Komisji:

rejon kielecki: Ilona Banasiewicz, Aleksandra Sutowicz

rejon radomski: Monika Tam-Pastwa, Iwona Pająk-Okoń

rejon tarnobrzeski: Małgorzata Szarek-Partyka, 

Bernadetta Marek-Fołta

2. Komisja ds. aplikacji

Przewodniczący Komisji – Michał Wójcik, Zastępca 

 Przewodniczącego – Piotr Arczyński

Członkowie Komisji:

rejon kielecki: Piotr Arczyński, Anna Pacanowska

rejon radomski: Karina Skoczek-Kwietniewska, 

Rafał Czyż

rejon tarnobrzeski: Katarzyna Markiewicz, Marzena 

Marzec
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3. Komisja doskonalenia zawodowego i współpracy 

 zagranicznej

Przewodnicząca Komisji – Marta Śnioch, Zastępca 

Przewodniczącej – Magdalena Gondek

Członkowie Komisji:

rejon kielecki: Magdalena Gondek

rejon radomski: Marlena Sulis-Kudła, Kamila 

Czekalska-Weryk

rejon tarnobrzeski: Teresa Darska, Aneta Sibiga

4. Komisja integracji zawodowej i spraw socjalnych

Przewodniczący Komisji – Jacek Zieleziński, 

Zastępca Przewodniczącego: Maciej Niezgoda

Członkowie Komisji:

rejon kielecki: Maciej Niezgoda, Aleksandra Orłowska 

-Hojnowska

rejon radomski: Grzegorz Pokorski, Agnieszka Trela

rejon tarnobrzeski: Marzena Grechuta, Ewelina 

Ślusarz

5. Komisja ds. mediów i promocji zawodu

Przewodniczący Komisji – Przemysław Witkowski

Członkowie Komisji: Weronika Filiks, Przemysław 

Majewski, Karolina Romańska, Andrzej Mącznik, Jakub 

Makuch

6. Okręgowy Zespół Wizytatorów

Przewodniczący – Marcin Cecot, Zastępca Prze-

wodniczącego – Magdalena Witkowska

Wizytatorzy:

rejon kielecki: Magdalena Witkowska, Sylwia 

Salata, Marcin Żmuda, Regina Staniak, Ignacy Grum, 

Grażyna Ciechanowska, Agnieszka Karyś-Bąk

rejon radomski: Katarzyna Karpeta-Cholewa, 

Bogdan Królikowski, Małgorzata Pracka, Ewa Zieleziń-

ska, Agnieszka Sobczak, Joanna Świniarska

rejon tarnobrzeski: Jacek Szarek, Halina Łukasie-

wicz, Barbara Buczek

7. Zespół ds. edukacji prawnej

Przewodnicząca – Anna Pacanowska, Zastępca 

Przewodniczącej – Marcin Żmuda

Członkowie Zespołu:

rejon kielecki: Marcin Żmuda

rejon radomski: Agnieszka Sobczak

rejon tarnobrzeski: Kinga Strus-Kozłowska, Małgorza-

ta Czwarno-Sieroń

8. Rzecznik Funduszu Seniora – Grzegorz Karpeta

9. Rzecznik Prasowy – Przemysław Witkowski

10. Okręgowa Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący OKR: Piotr Modzelewski

Członkowie Zespołu:

rejon kielecki: Paweł Koziarz

rejon radomski: Hanna Karpińska-Karolak

rejon tarnobrzeski: Renata Kędziora

W ramach powołanej Komisji ds. Mediów i Promocji 

Zawodu działa komitet redakcyjny Biuletynu OIRP, 

zaś kwestiami promocji zawodu radcy prawnego zaj-

mował się będzie aktualnie tworzony zespół roboczy.

Wszystkich wybranym gratulujemy i życzymy 

owocnej pracy na rzecz samorządu radcowskiego.

/red./

Punkty szkoleniowe

Przypominamy, że w dniu 31 grudnia 2020 r. kończy 

się cykl szkoleniowy, obejmującym lata 2018–2020, 

w trakcie którego radca prawny ma obowiązek uzyska-

nia minimum 40 punktów szkoleniowych.

Zgodnie z § 11 Uchwały Nr 103/IX/2015 z dnia 11 

grudnia 2015r Krajowej Rady Radców Prawnych w spra-

wie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku dosko-

nalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań 

organów samorządu służących zapewnieniu przestrze-

gania tego obowiązku (tj. Uchwała Prezydium KRRP Nr 

295/X/2018 z dnia 12 lipca 2018r..), nieuzyskanie przez 

radcę prawnego minimalnej wymaganej liczby punktów 

szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem 

obowiązku doskonalenia zawodowego, co może spo-

wodować pociągnięcie radcy prawnego do odpowie-

dzialności dyscyplinarnej.

Apelujemy o udział w webinariach i szkoleniach 

on-line organizowanych przez Naszą Izbę oraz Krajo-

wą Izbę Radców Prawnych.

/red./
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W dniu 3 października br., przy zachowaniu 

obostrzeń sanitarnych, odbyło się na Sta-

dionie Narodowym posiedzenie plenarne 

Krajowej Rady Radców Prawnych. 

Podczas posiedzenia, członkowie KRRP przyjęli 

uchwałę w sprawie zwołania XII Krajowego Zjazdu 

Radców Prawnych, proponowanego porządku tego 

Zjazdu oraz sposobu głosowania na Zjeździe, wpro-

wadzając formę zdalnego uczestnictwa i głosowania 

dla delegatów, którzy z uwagi na stan epidemii nie 

będą mogli uczestniczyć w nim osobiście. Zjazd został 

zwołany na dzień 7 listopada 2020 r. i ma odbyć się na 

Stadionie Narodowym, z zastrzeżeniem, że na bieżąco 

monitorowana jest: sytuacja epidemiczna w kraju, 

wprowadzone ograniczenia, a także pojawiające się 

informację o planowanych na najbliższe tygodnie moż-

liwych kolejnych obostrzeniach. Ostateczna decyzja 

co do warunków przeprowadzenia Zjazdu uzależniona 

została od sytuacji epidemiologicznej. W trakcie posie-

Aktualności z „Krajówki”
RADCA PRAWNY Weronika Filiks 

dzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, radca prawny 

Włodzimierz Chróścik ogłosił, że zamierza ubiegać się 

o stanowisko Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. 

Włodzimierz Chróścik od 2007r. działa w samorządzie 

radców prawnych, jako członek Rady OIRP w Warsza-

wie VII kadencji, w VIII kadencji jako Wicedziekan Rady 

OIRP w Warszawie nadzorujący sprawy aplikacji i infor-

matyzacji, a w IX i X kadencji jako Dziekan Rady OIRP 

w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się kształceniem 

kolejnych roczników aplikantów radcowskich. Jest 

odpowiedzialny za organizację egzaminu radcowskiego 

i wstępnego na aplikację. Pełnił funkcję członka komisji 

do spraw przeprowadzania egzaminu radcowskiego, 

komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej 

przy Ministrze Sprawiedliwości. Jest autorem kom-

pleksowych zmian w systemie kształcenia aplikantów 

w Izbie warszawskiej. Wdrożył nowoczesny system 

informatyczny, który umożliwia radcom prawnym 

i aplikantom obsługę za pośrednictwem Interne-

Fot. Dan-Nelson
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tu spraw związanych z wykonywaniem zawodu, 

doskonaleniem zawodowym oraz aplikacją. W ramach 

działalności w samorządzie radcowskim zrealizo-

wał wiele inicjatyw wspierających radców prawnych 

w wykonywaniu zawodu takich jak: ogólnopolska inter-

netowa wyszukiwarka radców prawnych (rejestr rad-

ców) oraz ogólnopolskiej platformy szkoleniowej EAR 

z bogatą ofertą specjalistycznych szkoleń online oraz 

funkcjonującej w Izbie warszawskiej platformie uła-

twiającej klientom wyszukiwanie radców prawnych – 

szukajradcy.pl. Na szczeblu krajowym pełnił funkcję 

Wiceprezesa KRRP VIII i IX kadencji i Przewodniczące-

go Komitetu Stałego ds. Nowych Technologii, a następ-

nie Komisji ds. Rozwoju Zawodowego i Nowych Tech-

nologii. W X kadencji był członkiem Prezydium KRRP, 

a w latach 2012-2019 Sekretarzem Centrum Mediacji 

Gospodarczej przy KRRP. Do chwili obecnej, Dziekan 

Chróścik jest jedynym zgłoszonym oficjalnie kandyda-

tem na stanowisko Prezesa KRRP.  

Krajowa Rady Radców Prawnych przyjęła stano-

wisko do projektu z dnia 15 września 2020 r. ustawy 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku docho-

dowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Krajo-

wa Rada Radców Prawnych wyraziła negatywną opinię 

o projekcie ustawy w zakresie opodatkowania docho-

dów spółek komandytowych oraz niektórych spółek 

jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych, 

a także w zakresie zróżnicowania stawek ryczałtu 

dla przychodów ewidencjonowanych od przychodów 

osiąganych w zakresie wykonywania wolnych zawo-

dów oraz przychodów ze świadczenia usług prawnych, 

rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, 

innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów, 

argumentując, że opodatkowanie dochodów spół-

ek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych 

podatkiem dochodowym od osób prawnych zwiększy 

koszty prowadzenia działalności w ww. formach oraz 

może spowodować zmniejszenie dochodów osiąga-

nych przez wspólników takich spółek, a wybór formy 

wykonywania zawodu radcy prawnego w jednej ze 

ściśle określonych przez ustawodawcę form prawnych 

nie jest spowodowany względami natury fiskalnej, 

co przede wszystkim warunkami wykonywania tego 

zawodu oraz świadomością ryzyk, jakie mogą wynik-

nąć z jego wykonywania. W zakresie stawki podatku, 

KRRP rekomendowała pozostawienie jej na poziomie 

15 %, niezależnie od tego, czy to stawka dla przycho-

dów ewidencjonowanych od przychodów osiąganych 

w zakresie wykonywania wolnych zawodów czy przy-

chód ze świadczenia usług prawnych, rachunkowo-

-księgowych i doradztwa podatkowego, innych niż 

świadczonych w ramach wolnych zawodów. 

W dniu 5 października, do Krajowej Rady Radców 

Prawnych i Krajowej Komisji Wyborczej wpłynęło zgło-

szenie kandydatury Gerarda Dźwigały na stanowisko 

Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego KIPR XI Kaden-

cji. Mecenas Gerard Dźwigała jest współautorem ko-

mentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, autorem artykułów prasowych i specjali-

stycznych o tematyce podatkowej publikowanych na 

łamach m.in. Rzeczypospolitej, Przeglądu Podatkowe-

go czy Prawa Bankowego. W samorządzie radcowskim 

zaangażowany był w prace organów dyscyplinarnych, 

a od 2007r. był nieprzerwanie delegatem na Zgroma-

dzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, 

w latach 2007-2020 członkiem Okręgowego Sądu Dys-

cyplinarnego Izby warszawskiej - w okresie 2014-2020 

kierował pracami tego Sądu jako jego Przewodniczący.

Fot. Steve Buissinne

http://szukajradcy.pl
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W dniu 12 października br. Ośrodek, Badań Studiów 

i Legislacji przy KRRP opublikował  drugą część „Księgi 

bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej radcy 

prawnego”. Tym razem dotyczy ona poczty elektro-

nicznej i chmury w pracy członków samorządu rad-

ców prawnych. Publikacja składa się z dwóch części, 

tj. „Oceny zgodności Exchange Online, Gmail, iCloud 

Mail dla celów działalności radców prawnych” oraz 

opracowania „Bezpieczeństwo danych przechowywa-

nych przez radców prawnych w wybranych chmurach”. 

Publikacja ta, dostępna jest dla Państwa pod linkiem: 

https://kirp.pl/czesc-druga-ksiegi-bezpieczenstwa-

-juz-dostepna/. 

Również w dniu 12 października Kapituła konkursu 

„Ambasador mediacji” organizowanego przez Centrum 

Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz 

Ogólnopolską Sieć Ośrodki Mediacji Radców Prawnych 

dokonała wyboru laureata pierwszej edycji konkursu 

za rok 2019. Do konkursu zgłoszono siedmioro kandy-

datów spośród sędziów sądów okręgowych, sędziów 

sądów rejonowych oraz radców prawnych. W wyni-

ku oceny zgłoszonych kandydatur i przeprowadzo-

nego głosowania tytuł Ambasadora Mediacji za rok 

2019 przypadł radcy prawnemu Marii Młotkowskiej – 

Dyrektor Biura Prawnego Miasta Stołecznego Warsza-

wy. Laureatka konkursu jest inspiratorem wykorzysta-

nia instytucji mediacji w funkcjonowaniu Urzędu Mia-

sta Stołecznego Warszawy, wskutek wdrożenia przez 

Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego projektu 

“Warszawa – miasto przyjazne mediacji”. Inicjatywa ta 

ukierunkowana jest na budowanie przyjaznych relacji 

miasta z jego mieszkańcami, poprzez umożliwienie 

większej aktywności stron w postępowaniu admini-

stracyjnym oraz kształtowanie wyników takich postę-

powań (decyzji administracyjnych). 

Ponadto, w zawiązku z bieżącymi wydarzeniami 

w Kraju, w dniu 16 października 2020 r. Prezes Kra-

jowej Rady Radców Prawnych, Maciej Bobrowicz 

wyraził stanowisko, w którym podkreślił, że zachowa-

nie tajemnicy zawodowej radcy prawnego i adwokata 

jest fundamentalnym prawem i obowiązkiem prawnika 

wykonującego zawód zaufania publicznego – wobec 

jego klienta we wszystkich demokratycznych syste-

mach prawnych. Obowiązek zachowania poufności 

przez prawnika służy nie tylko interesom klienta, ale 

i interesom wymiaru sprawiedliwości, jako jeden z wa-

runków rzetelnego procesu zagwarantowanego w art. 

45 Konstytucji. Aby ów standard zachować, wszelkie 

przeszukania kancelarii czy też mieszkania prawnika 

powinno się bezwzględnie odbywać z wyłączeniem 

możliwości dostępu osób trzecich do akt klientów oraz 

do pochodzących od nich informacji. Zatrzymanie każ-

dego profesjonalnego prawnika – adwokata czy radcy 

prawnego – rodzi pytania. Zatrzymanie adwokata 

w sposób, w jaki zrobiono to w przypadku adw. 

Romana Giertycha, rodzi zaś bardzo poważne pytania. 

Zatrzymanie adwokata w przeddzień ważnego procesu, 

po trzynastu latach prowadzenia postępowania 

w sprawie, budzić musi poważne obawy co do prawdzi-

wych celów, które za nim stoją. Nienaruszalność tajem-

nicy adwokackiej i radcowskiej, poszanowanie prawa 

i procedur, to podstawowe zasady państwa prawnego, 

które winny być bezwzględnie przestrzegane.

Fot. Gerd Altmann



Nr 5(5)/2020 wrzesień–październik

9

„Punkt widzenia”
Rozmawiał RADCA PRAWNY Przemysław Witkowski

Rozmowa z r. pr. Andrzejem Głogowskim, nowo wybranym Dziekanem Rady OIRP w Kielcach

Gratuluję wyboru na funkcję Dziekana Rady 

OIRP. Jakie są Twoje pierwsze wrażenia z pełnienia 

funkcji Dziekana?

W poprzedniej kadencji Rady OIRP w Kielcach 

pełniłem funkcję I Wicedziekana, dlatego tak wiele się 

nie zmieniło w zakresie obowiązków. Niemniej obecnie 

czuję dużo większą odpowiedzialność za funkcjonowa-

nie Izby i jej wizerunek.

Co będzie motywem przewodnim Twojej kadencji 

jako Dziekana?

Trudno wskazać jeden motyw przewodni. Na pewno 

należy utrzymać pewien kierunek rozwoju Izby, wzbo-

gacać ofertę szkoleń zawodowych. Chciałbym, aby 

organy Izby były jeszcze bardziej dostępne dla człon-

ków samorządu, aby każdy radca prawny i aplikant 

czuł, że z każdą sprawą dotyczącą funkcjonowania 

OIRP może się zwrócić do władz Izby.

Nadmienię także, że już podejmowane są działania 

mające na celu większą promocję zawodu radcy praw-

nego, co zresztą na pewno jest widoczne od paru mie-

sięcy w prasie. 

Jedną z ważniejszych kwestii, na którą chciałbym 

zwrócić swoją uwagę w pracy na rzecz naszego 

samorządu, jest rozwijanie współpracy z innymi 

wolnymi zawodami, poprzez organizację wspólnych 

szkoleń i spotkań integracyjnych oraz podejmo-

wanie wspólnych inicjatyw. Myślę, że skorzystamy 

zawodowo na takiej współpracy.

Jak zaczęła się Twoja praca w samorządzie? Jakie 

masz doświadczenie w tej kwestii?

Pomimo tego, że radcą prawnym jestem od kilku 

lat, to tak naprawdę moja działalność  w samorządzie 

radcowskim rozpoczęła się 10 lat temu już podczas 

aplikacji. Byłem wtedy przedstawicielem aplikantów na 

Fot. Dimitri Karastelev
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Krajowy Zjazd Radców Prawnych, jak również udziela-

łem się w innym zakresie, m.in. byłem kapitanem dru-

żyny negocjacyjnej w ogólnopolskim turnieju dla apli-

kantów radcowskich. Po uzyskaniu uprawnień radcy 

prawnego byłem jednym z głównych inicjatorów Forum 

Młodych Radców Prawnych, które pierwszy raz odbyło 

się w Rzeszowie w 2016 roku i cyklicznie odbywa się 

corocznie do chwili obecnej, zdobywając coraz więk-

szą popularność.

Jak już wspomniałem, w poprzedniej kadencji Rady 

pełniłem funkcję I wicedziekana, jak również członka 

Krajowej Rady Radców Prawnych oraz członka Komisji 

Doskonalenia Zawodowego przy KRRP. Wyżej wskazane 

doświadczenia w samorządzie radcowskim a także wie-

loletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych 

w administracji i obecnie w biznesie sprawia, że czuję 

się przygotowany do wypełniania obowiązków Dziekana 

wobec Izby oraz radców prawnych i aplikantów. 

Jakie według Ciebie stoją największe wyzwania 

przed samorządem radcowskim?

Aktualnie na pierwszy plan wybija się łagodzenie 

skutków epidemii koronawirusa. Musimy przystosować 

system szkolenia aplikantów do możliwości, jakie stwa-

rzają przepisy sanitarne. To samo tyczy się szkoleń dla 

radców prawnych. 

Drugą kwestią jest zmieniający się rynek pracy  

i usług prawnych, który wymusza odpowiednie dosto-

sowanie przede wszystkim warsztatu radcy prawnego 

w wykonywaniu zawodu, a tym samym niejednokrotnie 

większe wyzwania szkoleniowe dla członków nasze-

go samorządu żeby nadążyć za rzeczywistością ryn-

kową i oczekiwaniami klientów. Wiąże się to przede 

wszystkim z koniecznością wykorzystywania w sposób 

zaawansowany nowych technologii w codziennej pracy 

radcy prawnego.

Większość członków Naszego samorządu zna 

Cię z działalności w samorządzie radcowskim  

i samorządzie terytorialnym. A czym zajmujesz się 

zawodowo i w jakiej formie wykonujesz zawód rad-

cy prawnego?

Zawód radcy prawnego wykonuję prowadząc kance-

larię w Skarżysku-Kamiennej, obsługując przedsiębior-

ców. W ramach działalności zajmuję się głównie prawem 

zamówień publicznych oraz prawem spółek handlowych. 

Jeszcze ponad 2 lata temu prowadziłem dużo spraw 

sądowych na rzecz podmiotu ogólnopolskiego, jednak 

występowałem głównie w sądach poza województwem 

świętokrzyskim, jeżdżąc po całej Polsce. 

Obecnie jednak przede wszystkim skupiam się na za-

gadnieniach Compliance, AML oraz sankcjach między-

narodowych w koncernie. W mojej ocenie zagadnienia 

Compliance dla radców prawnych to dziedzina, która 

będzie zdobywała coraz większa znaczenie. 

Widać u Ciebie dużą aktywność. A jaki jest Dzie-

kan „po godzinach”? Czy znajdujesz czas na hobby? 

Moją największą pasją są ludzie, a przede wszystkim 

relacje z nimi, dlatego na ile to możliwe zawsze znaj-

duję czas na spotkania z przyjaciółmi czy znajomymi. 

Od jakiegoś czasu mam zasadę, że każdego dnia (po-

mimo nawału obowiązków) znajduję chociaż godzinę 

lub dwie na relaks. Jest to niezbędne żeby móc potem 

efektywnie pracować i zachować nie tylko odpowiedni 

poziom percepcji, ale jednocześnie kreatywności. 

Hobby? Numizmatyka, psychologia społeczna.

Literatura? Dużo czytam, w szczególności książek 

dotyczących rozwoju osobistego, psychologicznych, 

z zakresu ekonomii, a jednocześnie także thrillerów 

czy kryminałów. Uwielbiam cytaty.

Napisałem jeden, a właściwie dwa tomiki wierszy, 

z czego jeden wydałem, ale jest to jedynie nakład 

prywatny. Napisałem też kilka lat temu książeczkę 

dla dzieci, która nawet jest gotowa do wydania, jed-

nak nie miałem czasu żeby ktoś zajął się ilustracjami. 

Książeczkę tę mam zamiar wydać charytatywnie. 

Dziękuję za rozmowę.
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***
Rozmawiała RADCA PRAWNY Karolina Romańska

Wywiad z sędzią Mariolą Paśnik, sędzią Sądu Rejonowego w Kielcach. 

Kiedy aplikowała Pani na stanowisko sędziego 

międzynarodowego była Pani sędzią Sądu Rejono-

wego w Kielcach. Co wpłynęło na Pani decyzję?

Aplikowałam na stanowisko sędziego karnego 

w Kosowie w ramach misji UE „EULEX” („The Rule of 

Law Mission”) w okresie od stycznia 2010 r. do paź-

dziernika 2010 r. Pracowałam wtedy na stanowisku 

sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach. Miałam 

wrażenie, że samo już podjęcie starań o tę nową 

pracę, bardzo rozwinie mnie na płaszczyźnie zawodo-

wej i językowej. 

Czy przygotowywała się Pani w szczególny spo-

sób przed rozpoczęciem procedury rekrutacyjnej? 

Musiałam intensywnie szkolić znajomość języka 

angielskiego, studiować uregulowania prawne w zakre-

sie prawa karnego i postępowania w sprawach karnych 

obowiązujące w Kosowie, a także zdobyć informacje na 

temat samej misji, jej celów, struktury i osiągnięć.

Jak wyglądała procedura rekrutacyjna?

Moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna miała miej-

sce w kwietniu 2010 r., a ostatnia w grudniu 2010 r. 

Ogromna trudność polegała na tym, że prowadziłam 

je z komisją rekrutacyjną za pośrednictwem telefonu. 

Zanim jednak do tego doszło musiałam czekać na ogło-

szenie naboru na wolne stanowisko sędziego karnego, 

następnie byłam zobligowana do złożenia wniosku, 

w którym należało dość drobiazgowo opisać przebieg 

kariery zawodowej, wręcz z wyszczególnieniem rodza-

ju spraw rozstrzyganych w kraju. Następnie zostałam 

zakwalifikowana do drugiego etapu rekrutacji czyli 

rozmowy z komisją, której termin wyznaczono. Komi-

Wykonywanie funkcji sędziego międzynarodowego

sja rekrutacyjna składała się z trzech sędziów karnych 

różnych narodowości, pracujących w ramach misji. 

W trakcie rozmowy każdy z nich zadawał mi po trzy 

pytania, które dotyczyły moich osiągnięć na gruncie 

pracy w rodzimym sądzie, wybranych zagadnień z ko-

sowskiego prawa karnego materialnego i procesowego, 

umiejętności radzenia sobie ze stresem czy też podej-

mowania współpracy w zespole międzynarodowym.

Czy miała Pani wpływ na wybór Państwa, do któ-

rego została Pani skierowana?

Misja „EULEX” jest misją cywilną, której siedziba 

i miejsce działania obejmuje jedynie Kosowo, nie mia-

łam żadnego wpływu na to w jakim mieście w Koso-

wie będę pracować. Na początku przydzielono mnie 

do miejscowości Gnjilane (50 km od Prisztiny), później 

z uwagi na reorganizację misji wszyscy sędziowie 

zostali przeniesieni do stolicy i stamtąd wyruszali na 

swoje sesje sądowe do różnych sądów okręgowych na 

terenie kraju.

Fot. David Peterson



12

Dwumiesięcznik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach

Jaki był zakres Pani obowiązków? 

Zakres moich obowiązków niczym nie różnił od tego 

z jakimi miałam do czynienia w Polsce. Rodzaj spraw 

jedynie był inny. A zatem po przydzieleniu sprawy do 

referatu, musiałam zapoznać się z zawartością akt, 

następnie w zależności od etapu sprawy wyzna-

czyć posiedzenie zatwierdzające akt oskarżenia bądź 

rozprawę. Jeżeli wyznaczono mnie do składu orzeka-

jącego w charakterze członka, musiałam zapoznać się 

z aktami i uczestniczyć we wszystkich wyznaczonych 

terminach rozprawy. Następnie zapadał wyrok bądź 

postanowienie, które podobnie jak w Polsce należało 

na piśmie uzasadnić. Rozprawy czy też posiedzenia 

prowadzone były w języku angielskim i symultanicz-

nie tłumaczone na język albański i serbski. Orzeczenia 

zapadały w języku angielskim i były także tłumaczone 

na dwa powyżej wskazane kosowskie języki urzędowe.

Jaka procedura karna obowiązywała w Kosowie? 

Czy była zbieżna z polską procedurą karną?

System prawa karnego w Kosowie jest systemem 

kontynentalnym, a zatem opartym o uregulowania 

kodeksowe, których instytucje są bardzo zbieżne 

z polskimi. Moje przygotowanie zawodowe, wiedza 

i umiejętności zdobyte w Polsce były wystarczają-

ce, aby podjąć ogromne wyzwanie jakim była praca 

w Kosowie. W każdym składzie orzekającym zasiadał 

sędzia lokalny. Naszym zadaniem było także dzielenie się 

naszą wiedzą i doświadczeniem z sędziami kosowskimi. 

Czy doświadczenie polskiego sędziego-karnisty 

pomogło i wystarczyło czy musiała Pani zdobyć 

dodatkowe uprawnienia/umiejętności?

W czasie orzekania podobnie jak i w kraju, zapozna-

wałam się z orzeczeniami sądów lokalnych i między-

narodowych, komentarzami do poszczególnych ustaw. 

W kognicji sędziów misyjnych znajdowały się sprawy, 

których sędziowie lokalni nie byli w stanie osądzić (ich 

katalog uregulowany był ustawą). 

Jak radziła sobie Pani emocjonalnie z orzekaniem 

w sprawach zbrodni wojennych? 

Nie każda sprawa, którą tam rozstrzygałam, była 

zbrodnią wojenną. Te jednak bezsprzecznie należały 

do najtrudniejszych. Niełatwe były również te roz-

prawy, w których z uwagi na duży stopień zagrożenia 

życia oskarżonego, bądź świadka, udział musiały brać 

oddziały specjalne Policji (w pełni uzbrojone – broń 

długa maszynowa, twarze zakryte w pełni). Ogrom-

nym wyzwaniem były także sesje w sądzie okręgowym 

w Mitrovicy. Specjalny konwój (samochody kuloodpor-

ne) przewoził sędziów z bazy z Mitrovicy Południowej 

do sądu w Mitrovicy Północnej. Na podjeździe przed 

sądem zawsze zaparkowany był pojazd opancerzony 

na wypadek ataku zbrojnego na budynek sądu. Sąd 

pozostawał zamknięty, sędziowie nie mogli z niego 

wychodzić, na balkonach ułożone były worki z pia-

skiem, a każdy sędzia musiał mieć przy sobie kamizelkę 

kuloodporną, maskę przeciwgazową i hełm. Warunki 

pracy były dość stresujące. Dlatego też misja zatrud-

niała psychologów, do których w zasadzie mogliśmy się 

udać w każdym czasie.  

Czy doświadczenie sędziego międzynarodowego 

wpływa na orzekanie w Polsce? Czy zdobyta wie-

dza i doświadczenie rzutują w jakikolwiek sposób 

na wykonywanie zawodu?

Moja sześcioletnia służba w Kosowie pozwoliła 

mi na zebranie bezcennych doświadczeń w zakresie  

rozstrzyganych spraw (w Polsce nigdy nie miałabym 

możliwości sądzenia zbrodni wojennych), umiejętno-

ści współpracy w międzynarodowym zespole, życia 

w trudnych warunkach (rok 2011 i 2012 to ciągłe braki 

w dostawach wody i prądu), głębokiego definiowania 

pojęć niezależności, bezstronności sędziego i w końcu 

to co najważniejsze postrzegania wymiaru sprawiedli-

wości jako wielopłaszczyznowego systemu, podejmu-

jącego wyzwanie równoważenia krzywd wyrządzonych 

potwornymi przestępstwami. 

Myślę, że zdobyta tam wiedza i doświadczenia, 

pozwalają mi na jeszcze bardziej wszechstronne, 

dogłębne, niezależne i w pełni bezstronne rozstrzyga-

nie spraw w moim rodzimym sądzie.

Dziękuję za rozmowę.
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Obecnie koronawirus i jego wpływ na gospodarkę 

to temat nr 1. Jak pandemia wpłynęła na zacho-

wanie się instytucji finansowych, banków a jak na 

klientów (kredytobiorców)? Czy banki "wychodzą 

na przeciw" trudnościom kredytobiorców? Dużo 

mówi się o tzw. wakacjach kredytowych?

Większość banków umożliwiła swoim klientom 

złożenie wniosku o „wakacje kredytowe”, tzn. odro-

czenie płatności całej raty lub części odsetkowej raty 

o 3–6 miesięcy. Związek Banków Polskich informuje, że 

takich wniosków od osób prywatnych i przedsiębior-

ców wpłynęło prawie 1 mln, z czego zaakceptowanych 

zostało ok. 86%. Od maja ilość nowych wniosków 

znacząco spadła. Złożenie wniosku o zawieszenie 

spłaty skutkuje oczywiście przeniesieniem tej spłaty 

na miesiące późniejsze lub odpowiednim wydłużeniem 

okresu kredytowania. Ma jednak jeszcze jeden skutek 

– kredytobiorca nie może wnioskować o inny kredyt 

w trakcie trwania „wakacji kredytowych”. Niektóre 

banki wymagają dodatkowo, aby od ich zakończe-

nia upłynął pewien okres, kiedy spłacana będzie 

ponownie pełna rata. Zasady postępowania różnią się 

w poszczególnych bankach.

Czy obecna sytuacja związana z wirusem, tzw. 

lock-down'em i jego skutki może wpłynąć na zacho-

wanie banków, czy też ich klientów w przyszłości?

Obecna sytuacja związana z wirusem znacząco 

wpłynęła na dostępność kredytów i kryteria oce-

ny wnioskodawców. Każdy z banków ma oczywiście 

własną politykę, ale w każdym z nich w jakimś stop-

niu zaostrzono, choćby czasowo, zasady przyznawania 

kredytów. Przykładowo:

• zwiększono wkład własny przy kredytach hipotecz-

nych z 10% do 20%, a w niektórych przypadkach 

nawet 30%,

• ograniczono możliwość zaciągnięcia kredytu w przy-

padku osiągania dochodów z działalności gospo-

darczej poprzez całkowite wyłączenie wnioskodaw-

ców z takim dochodem lub też częściowe, poprzez 

wskazanie listy branż zagrożonych i przez to 

nieakceptowanych,

• w wielu bankach wykluczono spośród nowych kredy-

tobiorców osoby osiągające dochody z tytułu umowy 

zlecenie, czy umowy o dzieło,

• w kilku bankach kryterium akceptacji wynagrodzenia 

z umowy o pracę stał się wpływ tego wynagrodzenia 

***
Rozmawiał RADCA PRAWNY Piotr Arczyński

Wywiad z Wojciechem Lankoff – prezesem LANKOFF Sp. z .o.o. w Kielcach, zajmującej się pomocą w uzyskiwaniu 

kredytów, doradztwem przy zakupie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości, a także doradztwem w uzyskaniu finanso-

wania dla małych i średnich firm.

Koronawirus w świecie finansów

Fot. Maria Domnina
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na rachunek bankowy, co wykluczyło spośród poten-

cjalnych kredytobiorców osoby otrzymujące wyna-

grodzenie w gotówce,

• w przypadku wolnych zawodów dostępna była 

dotychczas oferta bankowa, w której m.in. radco-

wie prawni, adwokaci, architekci, lekarze nie musieli 

dokumentować swoich dochodów, bo bank je esty-

mował na podstawie posiadanych danych. Oferta ta 

została obecnie wycofana.

Koronawirus nie jest jedynym wydarzeniem, które 

w ostatnim czasie "rozgrzało" temat kredytów i ryn-

ków finansowych. Dużo zamieszania wywoływało 

także orzeczenie Trybunału UE oraz idące w ślad za 

nim orzecznictwo polskiego SN i sądów powszech-

nych dot. tzw. Frankowiczów. Czy te "medialne" 

orzeczenia wpłynęły na zachowania banków – np. 

w zakresie udzielanych kredytów w walutach ob-

cych, zabezpieczeń etc.? Czy "rynek" odczuł dzia-

łalność wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie?

Orzeczenie nie wpłynęło w sposób widoczny na = 

kredyty walutowe. Ograniczenia w tym zakresie są już 

tak duże, że pozostało już niewiele możliwości kredy-

towania w walutach obcych. Przy udzielaniu kredytu 

dalej obowiązuje zasada zgodności waluty kredytu 

i waluty, w której zarabia wnioskodawca. Zwiększenie 

ilości spraw tzw. frankowiczów spowodowało, że jak dotąd 

6 banków zawiązało rezerwy na kredyty waluto-

we przewidując konieczność wypłaty środków po 

sprawach sądowych. Łączna wysokość rezerw to do 

dzisiaj 1,35 mld zł. Nie jest to na tyle duża kwota, aby 

banki musiały ograniczać akcję kredytową.

Jak z Pana perspektywy, wieloletniego eksperta 

działającego na rynku usług finansowych – wygląda 

ewolucja rynku kredytów hipotecznych w Polsce? 

Czy można wskazać w która stronę zmierzała? 

Jak zmieniają się zachowania kredytobiorców a jak  

zachowania banków?

W ciągu kilkunastu ostatnich lat sporo zmieniło 

się na rynku kredytowym. Z każdym kolejnym rokiem 

kryteria przyznawania kredytów stają się stopnio-

wo coraz ostrzejsze. Wynika to ze zmniejszenia ilości 

banków, standardów narzucanych bankom przez Komi-

sję Nadzoru Finansowego oraz standaryzacji procesów 

bankowych i procesów oceny sytuacji klienta. Dlatego 

też, coraz trudniej o indywidualne traktowanie klienta. 

Stopniowo rośnie także wymagany przez banki wkład 

własny, od początkowego 0%, do nawet 30% obecnie. 

Widoczne są także pozytywne zmiany. Stała kontrola 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyelimi-

nowała z umów kredytowych wiele klauzul niedozwo-

lonych.

Z jakimi problemami spotyka się Pan najczęściej 

w swojej praktyce? Z czym przychodzą do Pana 

klienci?

Moi klienci zawsze pytają o wysokość kredytu jaki 

mogą dostać i o wysokość raty jaką będą musieli 

zapłacić. Niektórzy myślą, że to już wszystko co 

warto wiedzieć zaciągając kredyt hipoteczny. Z jakie-

goś jednak powodu, pierwsza rozmowa na ten temat 

trwa zwykle przynajmniej godzinę, bo pojawiają się ko-

lejne pytania. Jeśli jednak ich nie ma, to sam przywołu-

ję odpowiednie zagadnienia. To konieczne, aby osoba 

zaciągająca kredyt usłyszała wszystko to, co powinna 

i podjęła decyzję o wyborze kredytu w pełni świadomie.

Gdyby Pan miał podać 3 cechy dobrego kredytu - 

co by to było?

Dobry kredyt, to kredyt w odpowiedniej wysoko-

ści, z odpowiednio niską ratą  i na czas. To wydaje się 

oczywiste, ale zdarza się, że kredytobiorcy popełnia-

ją sporo kosztownych błędów. Przygotowałem nawet 

na ten temat krótki darmowy raport „10 najczęstszych 

błędów przy wyborze kredytu na zakup mieszkania 

i budowę domu”, który dostępny jest na mojej stronie 

internetowej www.wojciechlankoff.pl

Dziękuję za rozmowę.
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Emilia, widać że można powiedzieć o Tobie: 

Kobieta wielu talentów. Jak zrodziła się Twoja pasja 

do muzyki?

Wychowałam się w domu, w którym nie było za-

wodowego artysty, ale moi rodzice przepięknie ma-

lowali i ta pasja towarzyszyła od  najmłodszych lat 

również mnie i mojej siostrze Ninie. Podobnie było z mu-

zyką. Dla mnie wspólny śpiew z członkami rodziny był 

najlepszą rozrywką, o wiele ciekawszą niż oglądanie 

telewizji. Moimi pierwszymi publicznymi występami były 

szkolne akademie i wykonanie psalmu na pierwszej Komu-

nii św. Po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej, 

na półkoloniach w osiedlowym klubie Ziemowit, obiektem 

moich zainteresowań stało się pianino. Jako małe dziecko 

często grałam melodie ze słuchu na różnego rodzaju instru-

mentach-zabawkach, a tam stał prawdziwy instrument i czu-

łam, że zaprasza mnie do gry. Ciężko było mnie od niego od-

ciągnąć, choć tworzyłam naprawdę amatorskie melodyjki. 

Po tych półkoloniach ubłagałam tatę, by z Niemiec 

przywiózł mi keyboard. I tak to się zaczęło. Entuzjazm 

był tak duży, że zapisałam się do lokalnego ogniska 

muzycznego. Moja nauczycielka od fortepianu 

powiedziała, że marnuję swój czas w tym miejscu, wręcz 

nakazała kupić pianino i złożyć podanie o  przyjęcie do 

szkoły muzycznej. Zdałam egzaminy do  klasy trzeciej 

i mój zapał do gry wciąż wzrastał. Spełnieniem marzeń 

było wyczekiwane pianino, które rodzice spłacali jesz-

cze przez długi czas. Jestem im wdzięczna za to poświę-

cenie. Wiedziałam już wtedy, że chcę zostać muzykiem 

i tak też się stało.

Regularnie koncertujesz, komponujesz, bierzesz 

udział w wydarzeniach kulturalnych, pracujesz jako 

nauczyciel. Jak udaje Ci się połączyć pracę nad 

tyloma projektami? Której z działalności poświęcasz 

najwięcej czasu?

Na komponowanie nie  mam czasu od paru lat. 

Napisałam kilka utworów do celów pedagogicznych, 

być może kiedyś je wydam. Najbardziej czasochłonna 

jest chyba praca artystyczna – za każdym koncertem 

kryją się przygotowania zajmujące bardzo dużo czasu 

Wcześniej te proporcje były inne, przez ostatnie sześć 

lat w moim planie dnia przeważała edukacja, ponieważ 

oprócz oboju uczyłam przedmiotów ogólnomuzycz-

nych takich jak kształcenie słuchu i audycje muzyczne. 

***
Rozmawiał RADCA PRAWNY Przemysław Witkowski

Wywiad z Emilią Ogonowską-Jaroń, kielecką oboistką, sopranistką, teoretykiem muzyki, konferansjerką, animatorką 

kultury, kompozytorem, pedagogiem.

Kultura w czasach pandemii

http://emiliaogonowska-jaron.pl/
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W tym roku zrezygnowałam z zajęć teoretycznych; mia-

łam dość siedzenia do późnych godzin nocnych nad 

pracami uczniów i tworzeniem materiałów do pracy, a  

zdalne nauczanie i jego skutki zdrowotne przyspieszyło 

podjęcie decyzji.

Twój podopieczny – Grzegorz Stachera – w tym 

roku brał udział w programie The Voice Kids i radził 

sobie bardzo dobrze, zdobywając sympatię widzów. 

Co czuje nauczyciel, którego wychowankowi udało 

się osiągnąć sukces? Czy ta sytuacja zmieniła coś 

w Twoim życiu zawodowym?

Udział w programie był marzeniem Grzesia, który 

ma na swoim koncie wiele sukcesów, w mojej ocenie 

większych, choć niemedialnych. W moim życiu zawodo-

wym sytuacja ta niewiele zmieniła, jedynie sporo osób 

zgłaszało się na konsultacje wokalne. Występ bardzo 

pozytywnie wpłynął na Grzesia, zyskał on nowego do-

świadczenie z opanowaniem tremy przed kamerą. Mą-

drzy rodzice zadbali o to, by traktować to jako kolejną 

artystyczną przygodę, która się przydarzyła na drodze 

kolejnych wyzwań.

Moi uczniowie każdego roku zdobywają najwyższe 

laury na konkursach obojowych, wokalnych i teoretycz-

nych na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i mię-

dzynarodowym. Mam ogromną satysfakcję z każdego 

osiągnięcia podopiecznych, nawet jeśli nie uda im się 

wygrać. Za sukces pedagogiczny uważam każdorazowe 

znalezienie drogi, by trudne stało się łatwe.

Jak udziały w programach telewizyjnych postrze-

gane są w Twojej szkole?

Szkoły muzyczne działają inaczej niż domy kultury; 

występów telewizyjnych, nagród na festiwalach piosenki 

nie uznaje się za znaczące sukcesy uczniów, mało tego, 

można spotkać się z dużą krytyką środowiska. W pań-

stwowym szkolnictwie artystycznym liczą się konkursy 

zgodne z kierunkiem kształcenia, organizowane pod 

patronatem MKiDN, CEA i międzynarodowych instytu-

cji. Z reguły takie predysponują uczniów do otrzymania 

stypendiów, a nauczycieli do nagród za pracę pedago-

giczną na rzecz kultury. Na dodatek jest ograniczona 

ilość konkursów, na które uczeń może jechać i repre-

zentować szkołę, nie dbamy więc o ilość nagród, a o ich 

jakość.

W ostatnim czasie w naszym regionie regularnie 

brałaś udział w koncertach oraz innych wydarze-

niach kulturalnych. Czy Twoim zdaniem „branża kul-

turalna” odczuje skutki pandemii bardziej, niż inne 

dziedziny naszego życia?

Na pewno. Kolejne koncerty są odwoływane, instytu-

cje kultury nie mogą pozwolić sobie na działalność, gdy 

pozbawiono ich zysku ze sprzedaży biletów, a limit 25% 

miejsc na widowni do tego doprowadził. Organizatorzy 

imprez mogą składać wnioski o  rekompensaty ponie-

sionych kosztów, jednak samym artystom nic to nie po-

może. Najgorszą sytuację mają freelancerzy, którzy nie 

mają stałego zatrudnienia i utrzymują się z koncertów, 

eventów… Czarne chmury zawisły nad kulturą i sztuką 

nie tylko w kraju, ale na świecie; ciężko przewidzieć, 

jaka przyszłość nas czeka. Jak sytuacja się nie zmieni, 

będzie trzeba się przekwalifikować.

Pracujesz jako nauczyciel oboju i przedmiotów 

ogólnomuzycznych w Zespole Państwowych Szkół 

Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. 

Jak Twoim zdaniem lockdown wpłynie na jakość 

kształcenia młodych muzyków?

Fot. Obie Fernandez
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W młodszych klasach mają odbywać się stacjonar-

nie, a w starszych zdalnie z wyłączeniem lekcji instru-

mentu, śpiewu, rytmiki i improwizacji fortepianowej. 

To powoduje konieczność prowadzenia pracy zdalnej 

naprzemiennie ze stacjonarną w budynku szkoły. Jest 

to bardzo trudne, bo  klasy mimo, że zaopatrzone są 

w sprzęt multimedialny, niekoniecznie są przystoso-

wane do takiej pracy. W trakcie wiosennego lockdow-

nu pracowaliśmy na  swoim prywatnym sprzęcie i nie 

dostaliśmy żadnego ekwiwalentu. Teraz szkoły muszą 

go zapewnić. Kolejną trudnością jest nowa organiza-

cja zajęć. Wprowadzenie zajęć zdalnych z teorii mu-

zyki spowoduje ogromny chaos, gdyż uczniowie po-

trzebują przynajmniej godziny czasu, by w godzinach 

popołudniowych dostać się z domu do szkoły na lek-

cje indywidualne, co sprawi, że  większość pedagogów 

będzie spędzała czas w pracy do godz. 20:00. Poza 

tym, jak realizować podstawę programową i w ogóle 

ideę muzykowania zespołowego na zajęciach chóru, 

czy orkiestry? Wiosną dyrygenci rozwiązali to tak, że 

prosili uczniów o indywidualne nagrania swoich partii, 

sami przesyłali też wzór, jak podopieczni powinni to 

wykonać. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, ile godzin 

zajmuje odsłuchanie i ocenianie materiału przesyłane-

go każdego tygodnia przez setkę uczniów. Mnóstwo 

przepracowanych nadgodzin, za które nikt nie zapła-

ci, mnóstwo dokupionej pamięci w komputerach, by 

pomieścić te wszystkie zadania. Smutne jest to, że nikt 

nie pomyślał o sensie niektórych ograniczeń. Takie 

zajęcia powinny być zawieszone na czas lockdownu, 

nauczyciele w tym czasie mogliby tworzyć opracowa-

nia nut, do czasu, gdy sytuacja wróci do normy.

Na koniec zapytam o Twoje plany zawodowe 

na najbliższy okres. Nad czym obecnie pracujesz 

i jakie masz zamierzenia?

Obecnie jestem w fazie rozliczenia pewnego projektu 

w ramach programu „Kultura w sieci”, pracuję bez 

zmian w szkole. Przygotowuję też coroczną akcję spo-

łeczną „Niewidzialna Ręka na Święta”, w ramach któ-

rej już piąty rok pomagamy potrzebującym. Cały czas 

szukam możliwości, by uczniowie mogli wziąć udział 

w  występach artystycznych i w tym celu nawiązałam 

współpracę z bardzo otwartą i zaangażowaną dyrekcją 

Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Mój kalen-

darz koncertowy nie wygląda zbyt optymistycznie, nie 

tracę jednak motywacji do pracy.

Dziękuję za rozmowę.

Fot. Toa Heftiba
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Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę 
– kilka uwag na kanwie najnowszej nowelizacji 

Prawa budowlanego 

„Naukowym okiem”
RADCA PRAWNY Jakub Makuch

W dniu 19 września 2020 r. weszła 

w życie tzw. duża nowelizacja Prawa 

budowlanego1. Nowelizacja ta wpro-

wadza szereg fundamentalnych zmian przepisów 

odnoszących się do zasad prowadzenia procesu inwe-

stycyjnego. Odnotowania i zwrócenia uwagi niewątpli-

wie wymaga nowododany art. 37b tej ustawy nowelizo-

wanej. Przepis ten, w ustępie 1 stanowi, że nie stwierdza 

się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli 

od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat. 

W takim przypadku – stosownie do ustępu 2 tego prze-

pisu – art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administra-

cyjnego stosuje się odpowiednio. Regulacji tej warto 

się przyjrzeć uważniej, w szczególności z uwzględnie-

niem jej otoczenia prawnego i konsekwencji wynikają-

cych z jej obowiązywania. 

Na wstępie należy jednak zauważyć, że stwierdzenie 

nieważności jest instytucją umożliwiającą wycofanie 

z obrotu prawnego decyzji administracyjnych i po-

stanowień dotkniętych, już w chwili ich wydawania, 

najcięższymi wadami materialnoprawnymi. Ciężar 

gatunkowy tych wad powoduje, że w przypadku, gdy 

rzeczywiście wady wystąpiły, nie wystarczy uchylenie 

decyzji ze skutkiem ex nunc, lecz trzeba stwierdzić jej 

nieważność od chwili wydania (ex tunc)2. W Kodeksie 

postępowania administracyjnego, tj. w podstawowym 

akcie prawnym regulującym instytucję stwierdzenia 

1 ustawa z dnia 13.02.2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. 2020 r., poz. 471). 

2 Tak W. Chróścielewski w: W. Chróścielewski, J.P. Tarno Postępowanie administracyjne i 
postępowanie przed sądami administracyjnymi; Lexis Nexis 2009, s. 189

nieważności aktu administracyjnego, ustawodaw-

ca określił także przesłanki negatywne stwierdzania 

nieważności. Z art. 156 par. 2 k.p.a. wynika bowiem, 

że nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn 

wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7 tego przepisu, jeżeli 

od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dzie-

sięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne 

skutki prawne. Przesłankami negatywnymi stwierdze-

nia nieważności są zatem: upływ określonego czasu 

oraz nieodwracalne skutki prawne wywołane przez 

akt3. Należy jednak zauważyć, że upływ 10 lat od dnia 

doręczenia lub ogłoszenia decyzji – nie odnosi się do 

wszystkich przesłanek nieważnościowych. Z zakre-

su cytowanego wyżej art. 156 § 2 k.p.a. wyłączono 

bowiem wady decyzji określone w punktach 2, 5 i 6 

ustępu 1 wskazanego przepisu. Wobec zatem decyzji 

wydanej bez podstawy prawnej lub rażąco naruszającej 

prawo (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.) niewykonalnej (pkt 5) 

i takiej, której wykonanie może wywołać czyn zagro-

żony karą (pkt 6) – stwierdzenie nieważności może 

nastąpić nawet po upływie 10 lat od doręczenia lub 

ogłoszenia takiej decyzji. W praktyce oznacza to brak 

jakichkolwiek normatywnych ram czasowych do wzru-

szenia, w omawianym trybie, aktu administracyjnego4. 

Aby jednak lepiej uchwycić sens i znaczenie no-

3 Por. M. Jaśkowska w: M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktu-
alizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, Lex, uwaga IV.1 do art. 156.

4 Z doświadczeń autora w stosowaniu przepisów Prawa budowlanego, jak też z analizy 
orzecznictwa sądowoadministracyjnego wynika, że wnioskodawcy postępowań administra-
cyjnych stosunkowo często sięgają po wskazane wyżej regulacje, żądając wyeliminowania 
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę - wydanych nawet kilkadziesiąt lat przed 
uruchomieniem trybu nieważnościowego. Najczęściej wnioskodawcy upatrują podstawy 
stwierdzenia nieważności takich decyzji wykazując przesłankę z art. 156 par. 1 pkt 2 k.p.a. tj. 
wydania jej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.
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wododanego art. 37b Prawa budowlanego należy 

cofnąć się w czasie do dnia 12 maja 2015 r. W tej dacie 

wydany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego5, 

którym orzeczono, że cytowany wyżej art. 156 § 2 k.p.a. 

w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności 

stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym 

naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastą-

pił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą 

nabycia prawa lub ekspektatywy, jest niezgodny z art. 

2 Konstytucji RP. Orzeczenie to stanowiło częściową 

odpowiedź na formułowane w piśmiennictwie poglądy, 

iż należy rozważyć wprowadzenie terminu przedawnie-

nia możliwości stwierdzenia nieważności decyzji, bez 

względu na rodzaj wady, jaką jest dotknięta6. Trzeba 

jednak zauważyć, że powołany wyrok T.K. nie powo-

duje żadnej zmiany normatywnej, ani nie wypowiada 

się przy tym co do wymaganego okresu prekluzyjne-

go. Trybunał wskazał w nim jedynie na konieczność 

dokonania wykładni art. 156 § 2 w zw. z art. 156 § 1 

pkt 2 in fine k.p.a. nie tylko z uwzględnieniem zasady 

praworządności, przewidzianej w art. 7 Konstytucji RP, 

lecz także z uwzględnieniem wynikających z art. 2 Kon-

stytucji zasady pewności prawa oraz zasady zaufania 

5 Sygn. P 46/13.
6 Tak np. W. Chróścielewski, jw. s. 192.

obywatela do państwa.   Dla oceny znaczenia przed-

stawionego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 

znamienne jest to, że mimo upływu ponad 5 lat od daty 

jego ogłoszenia, w dalszym ciągu ustawodawca nie 

wprowadził żadnych zmian w art. 156 § 2 k.p.a. Dlatego 

też powstało pytanie, czy uwzględnienie upływu czasu 

w postępowaniu nadzorczym (o stwierdzenie nieważ-

ności) dotyczącym decyzji wydanej z rażącym narusze-

niem prawa stanie się możliwe dopiero po ewentual-

nej nowelizacji art. 156 § 2 k.p.a., będącej wynikiem 

wykonania tego wyroku przez ustawodawcę, czy też 

dopuszczalne jest bezpośrednie wykorzystanie tego 

wyroku w działalności organów administracji publicz-

nej i sądów administracyjnych, bez oczekiwania na 

interwencję ustawodawcy.7 Zagadnienie to bowiem 

miało istotne znacznie dla przyjmowania dopuszczal-

ności podważania, w trybie stwierdzenia nieważności, 

bytu prawnego decyzji, w tym też o pozwoleniu na 

budowę, z uwagi na upływ określonego czasu. Ina-

czej mówiąc, sytuacja prawna powstała w związku ze 

wskazanym wyrokiem TK i długotrwałym brakiem re-

akcji ustawodawcy na ten wyrok, powodowała istotną 

niepewność co do dopuszczalności stwierdzania 

7 Por. M. Wiącek Glosa do wyroku NSA z 20 lutego 2019 r., sygn. akt II OSK 694/17; OSP z 
2019 nr 9 s. 91.

Fot. Leon Seibert
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nieważności decyzji (w tym też o pozwoleniu na 

budowę) po upływie 10 lat od dnia ich doręczenia 

lub ogłoszenia. Z pomocą w rozwiązaniu tego pro-

blemu starało się przyjść orzecznictwo sądowoad-

ministracyjne. Analizując to orzecznictwo stwierdzić 

jednak należy, że w zakresie wskazanego problemu 

wykazuje ono sporą polaryzację przedstawianych 

poglądów. W tym miejscu odnotowania niewątpliwie 

wymaga wyrok NSA z dnia 20 lutego 2019 r.8Wskazano 

w nim, że żądanie stwierdzenia nieważności decyzji na 

podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. nie ma charakte-

ru bezwzględnego i musi być oceniane z – wynikającą 

z art. 2 Konstytucji – zasadą pewności prawa oraz 

zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. 

NSA podkreślał, że zaniechanie prawodawcy wykona-

nia wyroku TK stwierdzającego niekonstytucyjność 

przepisu, zobowiązuje sąd – na podstawie art. 190 

ust. 1 Konstytucji RP – do wydania takiego rozstrzy-

gnięcia, które w realiach zaistniałego stanu faktycz-

nego i prawnego będzie prowadziło do osiągnięcia 

w możliwie jak najwyższym stopniu stanu zgodności 

z obowiązującym prawem, w tym Konstytucją RP. 

Uznanie natomiast art. 156 § 2 k.p.a. za niekonsty-

tucyjny w zakresie umożliwiającym stwierdzenie nie-
8 Sygn. akt II OSK 694/17.

ważności decyzji po upływie 10 lat od wydania tej 

decyzji, stwarza możliwość zastosowania art. 158 § 

2 k.p.a. NSA dostrzegł, że wyroki TK o pominięciach 

prawodawczych – nie są kierowane wyłącznie do or-

ganów stanowiących prawo. Ich adresatami są bowiem 

również sądy i organy administracji publicznej9, 

których zadaniem jest wypełnienie powstałej luki, 

zaś sam wyrok Trybunału, mimo braku wprowadzenia 

zmiany normatywnej, ma istotne znacznie w procesie 

stosowania prawa. Zaakcentować jednak należy, iż 

w orzecznictwie sądowoadministracyjnym występuje 

także nurt przeciwny do wyżej przedstawionego.10

Niewątpliwie więc, przedstawiona sytuacja zwią-

zana z wydaniem wskazanego wyroku TK, braku 

reakcji prawodawcy na ten wyrok i niejednolitym jego 

rozumieniem przez sądy – wygenerowała szereg prak-

tycznych problemów prawnych, stając się problema-

tyczną z punktu widzenia pewności prawa, w zakre-

sie terminu w jakim dopuszczalne byłoby stwierdzenie 

nieważności decyzji, w tym decyzji wydanych w przed-

miocie udzielenia pozwolenia na budowę, a obar-

czonych rażącym naruszeniem prawa, niemających 

podstawy prawnej, niewykonalnych i takich, które 

9 Por. M. Wiącek Glosa j.w.
10 por. np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 grudnia 2017 r.; sygn. akt I SA/Wa 1498/17.

Fot. Patrick Tomasso
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w razie wykonania mogą wywołać czyn zagrożony karą. 

W tym też kontekście, jako niezmiernie pożyteczną 

i doniosłą dla szerokiego kręgu podmiotów ocenić 

należy treść nowododanego art. 37b Prawa budowlane-

go. Przepis ten przecina bowiem spory, co do nieogra-

niczonego terminu stwierdzenia nieważności decyzji 

o pozwoleniu na budowę. Jak wyżej już wskazano, art. 

37b wyłącza dopuszczalność stwierdzenia nieważno-

ści decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej 

doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat11. W stosunku 

więc do wskazanej w tym przepisie kategorii spraw (tj. 

spraw załatwianych poprzez wydanie decyzji udziela-

jącej inwestorowi pozwolenia na budowę) przyjmować 

należy, iż art. 37b ust. 1 Prawa budowlanego stanowi 

lex specialis względem art. 156 § 2 k.p.a., tj. względem 

określonego tym przepisem upływu terminu, będące-

go negatywną przesłanką stwierdzenia nieważności 

decyzji. Przyjąć zarazem trzeba, że hipotezą analizowa-

nego przepisu objęte są wszystkie przesłanki nieważ-

nościowe wymienione w art. 156 § 1 k.p.a. Wskazuje na 

to dosłowne brzmienie art. 37b Prawa budowlanego, 

odwołujące się ogólnie do „braku stwierdzenia nieważ-

ności decyzji”. To zaś powoduje, że nie ma podstaw 

11 Zwrócić przy tym należy uwagę, że regulacje tzw. specustaw wydawanych celem ure-
gulowania określonego zagadnienia inwestycyjnego, także określają termin, po upływie 
którego nie jest dopuszczalne stwierdzanie nieważności

do ograniczania przesłanek nieważnościach objętych 

stosowaniem tego przepisu.   

O ile więc przedstawioną wyżej zmianę stanu 

prawnego, wprost i jednoznacznie określająca termin 

w jakim może nastąpić stwierdzenie nieważności decyzji 

o pozwoleniu na budowę – ocenić należy jako uwzględ-

niającą potrzeby stabilizacji obrotu prawnego i ochro-

ny aktywnych uczestników procesu inwestycyjnego, to 

odnotować zarazem trzeba, że zakres art. 37b Prawa 

budowlanego nie obejmuje innych, niż stwierdzenie 

nieważności – nadzwyczajnych trybów weryfikacji 

ostatecznych decyzji administracyjnych. W stosunku 

bowiem do decyzji o pozwoleniu na budowę starszych 

niż 5 letnie, w dalszym ciągu mogą być podejmowane 

skuteczne próby wyeliminowania ich z obrotu praw-

nego poprzez np. żądanie uchylenia takiej decyzji 

w wyniku wznowienia zakończonego już postępowa-

nia, w oparciu o przesłanki określone w art. 145 § 1 

pkt 1 i 2 k.p.a. Możliwość taką dopuszcza bowiem art. 

146 § 1 k.p.a., w którym cezura czasowa wykluczająca 

uchylenie decyzji z przyczyn wskazanych w art. 145 § 

1 pkt 1 i 2 k.p.a., określona została na 10 lat od dnia 

doręczenia lub ogłoszenia decyzji. 

Fot. Yancy Min
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Warto czytać
RADCA PRAWNY Przemysław Majewski 

Mamy za sobą cały szereg wydarzeń, które 

były ważne, mniej ważne i uważane za mniej 

lub bardziej ważne. Wakacje się skończyły, 

wybory też już za nami, więc pora wracać na utarte 

szlaki naszej codzienności. Może to między innymi 

oznaczać, że będziemy się zastanawiać co „Warto czy-

tać”. Ponieważ czas jest poważny, to i lektura taka po-

winna być. Już czyniłem starania, aby rekomendować 

coś, co ma nas na tych utartych szlakach utrzymać, ale 

formuła „Carpe diem” spowodowała, że „Metody praw-

nicze” albo „Sztuka manipulacji” (dla niewtajemniczo-

nych, to dwie różne prace radcy prawnego profesora 

Jerzego Stelmacha) poczekają. Skoro więc mam łapać 

dzień, czyli działać pod wpływem impulsu wywołane-

go bieżącymi wydarzeniami, wskazując jednocześnie 

co  warto czytać, to powinienem spróbować dzisiejszej 

rekomendacji w formie felietonu. Ponieważ klasycz-

na definicja felietonu mówi, że ma on być reakcją na 

aktualnie otaczającą nas rzeczywistość, to i myśl prze-

wodnia powinna być równie świeża. No i oczywiście 

chwytliwy tytuł. Prima facie pojawił się problem, bo 

tytuł jest od już od pierwszego numeru Biuletynu. 

Natomiast po trochę dłuższym zastanowieniu, pro-

blem ten odpadł. Przede wszystkim dlatego, że impuls, 

którym okazał się hit informacyjny podawany w ma-

instreamie i dalej w social mediach w formie pytania, 

czy paskowy jest idiotą, wywołał potrzebę udziele-

nia odpowiedzi na to nieco przewrotne pytanie, które 

mogłoby właśnie być tytułem? Aby nie powtarzać 

nazwy tej jakże subtelnej fuchy, posłużę się pojęciem 

znanym nam z kodeksu handlowego. Otóż zawiadow-

ca wąskiego, przesuwającego się komunikatu na tle 

wizji, użył nietypowych określeń, dr Hanna Zlublina, 

Lublin, Małgorzata Skłobucka, Kłobuck czy Stanisław 

Starnowa, Tarnów. Ok, ale jaki to ma związek ze stałą 

rubryką w Biuletynie. Otóż może mieć, bo być może 

tenże zawiadowca czyta Michała Rusinka, ale jak to 

się mówi… do portu. W tym numerze chcę polecić naj-

nowsze dzieło tego autora, który będąc na tropie języ-

kowych tajemnic, w książce „Wihajster czyli przewod-

Fot. Inaki del Olmo
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nik po słowach pożyczonych” pozwala nam wyruszyć 

w świat słownych zapożyczeń. 

Dlaczego akurat to wskazanie? Powodów może być 

kilka, ale przywołam dwa najważniejsze. Pierwsze to 

odpowiedź na pytanie, które stało się osią tej formy 

wypowiedzi, a która może się pojawić po przeczytaniu 

proponowanej Wam lektury. Jako bowiem ciekawost-

kę autor przywołuje na stronie 50, pożyczone słowo 

„spruce”, którego wymowa brzmi znajomo /spru:s/ – 

„to angielskie słowo, które znaczy ‘świerk’; prawdo-

podobnie (bo pewności nie mamy) wzięło się ono 

z polskiego napisu, jaki znajdował się na transportach 

drewna: „Z Prus” – bo w XVII wieku właśnie z terenu 

Prus przywożono do Anglii drewno świerkowe”1.

Przypadek, myślę że jednak tak.

Drugi ważny powód, to sui generis signum temporis 

(tym sposobem i łacinę trzykrotnie przywołałem), 

a mianowicie na ostatnim posiedzeniu zespołu redak-

cyjnego doszliśmy do wniosku, że powinniśmy zwięk-

szyć zasięg naszego pisma. To jest właśnie jedna 

z form realizacji tego postulatu, co prawda w sposób 

trochę nietypowy, ale jak się wydaje skuteczny. Jeżeli 

sięgnięcie po tą książkę (dobra cena, dostawa gratis 

1 M.Rusinek, Wihajster czyli przewodnik po słowach pożyczonych, Wyd. znakemotikon,
Kraków 2020, s.50.

w jednym ze sklepów E…eee zapomniałem), to część 

z Was stwierdzi, że wiele z tych pożyczonych słów to 

oczywiste oczywistości, jednak podane w tak „przefaj-

ny” sposób, że warto je także poczytać swoim milusiń-

skim, co to do przedszkola chodzą i podać dalej, tym 

co już czytać samodzielnie potrafią i obowiązek szkol-

ny w tych trudnych czasach realizują. Świetne ilustra-

cje Joanny Rusinek dopełnią przekazu.

No dobrze, ale co z paskowym. W tym sęk, odsyłam 

więc do nieco tylko zmodyfikowanej puenty skeczu 

Kabaretu Dudek. 

PS. Jestem wdzięczny Sylwii Chutnik za cenne uwagi 

warsztatowe, dzięki którym mogłem zastosować taką 

formę wypowiedzi.

Fot. Chris Benson
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Nauczanie zdalne
STUDENT V ROKU WPIA UW Jakub Majewski  

W poprzednim wydaniu Biuletynu zawar-

ta była informacja o tym, jak ten trudny 

czas COVID-19 przechodzimy w kancela-

riach radcowskich, dzisiaj krótka relacja przedstawi-

ciela braci studenckiej.

Pandemia nie ominęła także studentów, a ograniczenia 

w działaniu Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzone 

zostały decyzją Rektora jeszcze kilka dni przed ogólnopol-

skimi obostrzeniami. Początkowo wiadomo było niewiele: 

zajęcia się zawiesza, konferencje się odwołuje a bibliotekę 

zamyka – studenci mają oczekiwać na listę zajęć, które za 

2 tygodnie będą prowadzone on-line. Wykładowcy sami 

nie wiedzieli wiele więcej, a studenci stanęli przed pokusą 

skorzystania z wolnego czasu, określanego niekiedy mia-

nem „koronaliów”. 

Jednak studiowanie w czasie pandemii nie zamieniło się 

w wakacje. Forma poszczególnych zajęć zależała w głów-

nej mierze od poszczególnych wykładowców. Większość 

prowadzących wykazywała się dużym zaangażowaniem 

w prowadzenie zajęć w nowych warunkach – wideokon-

ferencje w pełnym wymiarze czasu zajęć, przesyłanie 

własnych opracowań, notatek i prezentacji, zamiesz-

czanie na platformach internetowych materiałów do 

zapoznania się przez studentów. Dało się odczuć, że ci 

wykładowcy naprawdę chcą przekazać jak najwięcej stu-

dentom i nie dopuścić aby przez pandemię studenci byli 

stratni na poziomie kształcenia. Zdarzały się też odmienne 

podejścia oparte za zasadzie „proszę o samodzielne zapo-

znanie się z materiałem stosownie do sylabusa przedmiotu” 

i nieodpowiadanie na maile studentów przez kilka 

miesięcy. Mogliśmy nawet przeczytać w gazetach, że 

przez aktywność na portalach społecznościowych jeden 

z wykładowców zapomniał o wykładzie dla studentów. 

Sami studenci wydawali się kontynuować swoje 

studenckie nawyki sprzed pandemii. Ci nieco pilniejsi, 

uczęszczali na wykłady on-line, zabierali głos w dysku-

sjach, przygotowywali się do zajęć ale przede wszystkim 

rozwijali swoje prawnicze pasje we własnym zakresie. 

Z kolei nieco mniej zaangażowani w studiowanie mogli 

spać spokojnie, nie wychodząc z łóżka „wejść” na wykład 

on-line, zgłosić swoją obecność, po czym przejść do oglą-

dania kolejnego odcinka serialu. 

Czas nauki zdalnej to na pewno więcej czasu na reali-

zowanie własnych zainteresowań i samodzielną naukę. 

Dostaliśmy także możliwość nauki z dowolnego miejsca, 

zarówno przez wykłady on-line, jak i szeroki dostęp do 

prawniczych baz danych. Możliwe było też uczestniczenie 

z zajęciach prowadzonych przez profesorów z Oxfordu, 

czy innych światowych uczelni bez wychodzenia z domu. 

Brakowało jednak atmosfery zatłoczonego kampusu czy 

korytarzowej wymiany zdań na tematy bardziej lub mniej 

prawnicze. W szczególności dotknie to studentów 1 roku, 

którzy póki co nie zaznają tych doświadczeń, choć „na po-

cieszenie” władze uniwersytetu pozostawiły im stacjonar-

ne zajęcia z logiki.

Fot. Avel Chuklanov



Nr 5(5)/2020 wrzesień–październik

25

Łacina po trzykroć
Zebrał: RADCA PRAWNY Przemysław Majewski

Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem.

Bytów nie należy mnożyć ponad konieczność.

Jest to powiedzenie przypisywane średniowiecznemu filozofowi Wilhelmowi Ockhamowi, 

które zawiera w sobie głębokie w swej mądrości przesłanie aby wypowiedź była zwięzła i prosta. 

Powszechnie jest znane jako brzytwa Ockhama.

***

Servi legum sumus, ut liberi esse possimus.

Wszyscy jesteśmy sługami prawa , abyśmy mogli być wolni

Tą jakże nadal aktualną sentencję sformułował rzymski obywatel, znakomity mówca, 

wybitny prawnik Marek Tuliusz Cicero w oracji Pro Cluentio. 

Dzisiaj także oczekujemy od prawa i od siebie zapewnienia odpowiedniego pola do wolności.

***

Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset

Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, rzadko kiedy bowiem nie można jej wywrócić.

To jakże celne sformułowanie pochodzi z digestów justyniańskich (D. 50.17.202) 

i nadal stanowi nasz „chleb codzienny”
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„Kuchnia dla zabieganych, 
zapracowanych i niemających czasu 

na gotowanie”
RADCA PRAWNY Elżbieta Podraza

Póki co, i oby jak najdłużej, nie da się gęsi ho-

dować przemysłowo, tak jak kurczaków czy in-

dyków. Gęś ma swój cykl hodowlany, którego 

przemysłowcy na szczęście dla nas jeszcze nie rozpra-

cowali i po prostu, szybciej niż może, nie urośnie. Cykl 

hodowlany gęsi rozpoczyna się wiosną, a kończy późną 

jesienią. I to właśnie wtedy gęsina jest wyborna. Nie 

na darmo stare polskie przysłowie głosi, że „najlepsza 

gęsina na Świętego Marcina” – czyli na 11 listopada. 

Gęsie mięso jest ciemne, bardzo delikatne w smaku, po 

upieczeniu pięknie też pachnie. Co więcej, gęsina jest 

jednym ze zdrowszych rodzajów mięsa. Zawiera dużo 

cennego białka oraz cały zestaw witamin i związków 

mineralnych. Mięso gęsi nie należy do tych najmniej 

kalorycznych, ale to wcale nie oznacza, że powinniśmy 

go unikać. Wręcz przeciwnie! W porównaniu z inny-

mi gatunkami, to właśnie ono ma bardzo dobry skład 

tłuszczów. Do tego posiada wiele korzystnych dla ser-

ca kwasów omega 3 oraz omega 6. Nie wszyscy też 

wiedzą, że w Polska to potęga jeżeli chodzi o produkcję 

gęsiny. Jednak nie doceniamy walorów tego mięsa i na-

sza gęsina trafia przede wszystkim na stoły zachodniej 

Europy. O tym, że gęś była ważna w dawnych gospo-

darstwach świadczy także fakt, że do dziś przetrwało 

wiele powiedzeń ludowych. Można wymienić chciażby: 

"Na świętego Marcina najlepsza gęsina", "Na Marcina 

gęś na stole, którą nade wszystko wolę", "Na świętego 

Marcina - lepsza gęś niż zwierzyna", "Na Marcina gęś 

do komina", "Dzień św. Marcina dużo gęsi zarzyna".

„Na świętego Marcina najlepsza gęsina”

Gęś pieczona w niskiej temperaturze

Metoda polega na długim pieczeniu w niskiej tem-

peraturze a następnie zrumienieniu skórki pod grillem 

piekarnika. Czas pieczenia to 7 godzin (dla gęsi o wa-

dze ok. 4 kg) w temperaturze 130°C. Gęś zatem najle-

piej włożyć do piekarnika wcześnie rano, aby delekto-

wać się nią podczas obiadu.

Do upieczenia gęsi potrzebna będzie gęsiarka z po-

krywą (lub duże naczynie żaroodporne ).

Fot. Joakim-Jardenberg
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SKŁADNIKI

• 1 gęś wypatroszona, około 4 – 4,5 kg, świeża 

lub mrożona

• 2–3 duże kwaśne i twarde jabłka np. szara reneta 

• około 1 łyżka soli morskiej

• 1/2 łyżki świeżo zmielonego pieprzu

• 3 łyżeczki kminku

• 3 łyżeczki suszonego tymianku

• 4 ząbki czosnku

• 1 szklanka soku jabłkowego

PRZYGOTOWANIE

Gęś rozmrozić, oczyścić. Oprószyć solą i pieprzem, 

posypać kminkiem i tymiankiem, obłożyć czosnkiem i 

włożyć do naczynia piersiami do dołu. Tak przygoto-

waną gęś można przechować przez noc w chłodnym 

miejscu lub od razu upiec. Wnętrze gęsi nadziewać po-

krojonymi w księżyce jabłkami.

Piekarnik nagrzać do 130°C. Na dno naczynia wlewa-

my sok jabłkowy, naczynie przykrywamy i wstawiamy 

do piekarnika. Piec cały czas pod przykryciem przez 

7 godzin. Po upieczeniu wyjmujemy i naczynie z gęsią 

a piekarnik rozgrzewamy do 230-240°C. Zdejmuje-

my przykrywę i gęś zrumieniamy  z dwóch stron pod 

mocno rozgrzanym grillem w piekarniku, lub – jeśli nie 

mamy funkcji grilla – w wysokiej temperaturze, oko-

ło 240°C. Uwaga! W tym momencie łatwo przesuszyć 

mięso, więc cały proces trwa dosłownie po kilka ( ok. 

5 minut) z obu stron.

Ja, i cała moja rodzina również, uwielbiamy pieczoną 

w ten sposób gęś podaną z pieczonymi jabłkami na-

dziewanymi żurawiną i puree z ziemniaków. Do pieczo-

nej gęsi doskonałe będą również buraczki zasmażane 

(ja zasmażam buraczki na maśle, dodaję cytrynę, sól 

cukier i śmietanę lub jogurt naturalny). Na samą myśl 

o tych smakach robię się głodna i z niecierpliwością 

czekam na taki właśnie obiad.

Fot. krakenimages
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„Z życia wzięte”
RADCA PRAWNY Przemysław Witkowski

Rynek usług prawniczych podlega dość szybkim 

zmianom. Obserwując postępującą digitali-

zację w pracy radcy prawnego oraz wzmożo-

ne korzystanie z rozmaitych środków komunikowania 

się na odległość (pandemia koronawirusa dodatkowo 

spotęgowała ten proces), oprócz zalet takiego stanu 

rzeczy dostrzec można także i zagrożenia. Jednym z ta-

kich zagrożeń jest coraz trudniejsza ochrona tajemnicy 

zawodowej radcy prawnego.

Z pojęciem „tajemnicy zawodowej” stykamy się na co 

dzień, lecz zapewne nie poświęcamy lwiej części swe-

go czasu na kontemplację nad jej istotą oraz genezą1. 

Czym zatem jest tajemnica zawodowa radcy prawne-

go? Przewrotnie można wskazać, czym  nie jest; nie 

stanowi ona szczególnego przywileju radcy prawnego, 

nie została ustanowiona w interesie radcy prawnego 

czy samorządu radcowskiego, lecz stanowi gwarancję 

ochrony praw jednostki, którą radca prawny reprezen-

tuje, chroniąc wrażliwe informacje powierzane Nam 

w zaufaniu. Tajemnicę radcowską określić można 

nie tyle jako uprawnienie, ale jako prawny i moralny 

nakaz – obowiązek zachowania w poufności wszelkich 

informacji dotyczących klienta, a uzyskanych w związku 

z wykonywaniem czynności zawodowych.

Czy wykonywanie zawodu radcy prawnego byłoby 

możliwe bez normatywnie ustanowionego obowiązku 

dochowania tajemnicy zawodowej? Odpowiedź musi 

być negatywna, tak jak w przypadku pozostałych 

zawodów zaufania publicznego. W życiu codziennym 

człowiek darzy zaufaniem jedynie osoby dobrze mu 

znane, sprawdzone, a radca prawny po raz pierwszy 

stykający się z klientem wzbudza u klienta zaufanie 

przede wszystkim dlatego, iż klient posiada przeko-

1 Zaczątki tajemnicy reprezentanta procesowego sięgają procesu rzymskiego formułkowe-
go, zaś w Polsce pierwsza pisemna wzmianka o tajemnicy zastępcy procesowego pojawiła 
się w drugiej połowie XVI wieku z w zbiorach praw Bartłomieja Groickiego, które zawierała 
ponadto pierwszą w polskim języku rotę przysięgi prokuratorskiej (prokuratorem nazywany 
był płatny zastępca procesowy); por. B. Groicki, Porządek sądów i spraw miejskich prawa 
majdeburskiego w Koronie Polskiej, Biblioteka Dawnych Polskich Pisarzy Prawników, t. 1, 
Warszawa 1953, s. 43-46.

nanie, że przekazane informacje, często wrażliwe, nie 

zostaną przez radcę prawnego ujawnione czy wykorzy-

stane przeciwko klientowi. 

Niestety myli się ten, kto twierdzi, że obowią-

zek zachowania tajemnicy zawodowej ma charakter 

bezwzględny, absolutny. W tym miejscu należy doko-

nać rozróżnienia między tajemnicą zawodową radcy 

prawnego – określonej w art. 3 ust. 5 ustawy o radcach 

prawnych od tajemnicy obrończej – statuowanej przez 

art. 178 § 1 k.p.k. (która znajdzie zastosowanie do 

radców prawnych występujących w charakterze obroń-

cy w sprawach karnych). Obowiązek dochowania 

tajemnicy obrończej nie doznaje wyjątków, jako związany 

z prawem do obrony, wyrażonym w art. 42 ust. 2 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r. Z kolei w odniesieniu do tajemnicy zawodowej 

radcy prawnego sformułowano wprost liczne norma-

tywne wyjątki2

O ile wyżej wskazane ograniczenia dla tajemnicy 

radcowskiej mają umocowanie w przepisach prawa, 

to w codziennej pracy radcy prawnego należy skupić 

się na działaniach zmierzających do tego, aby nie 

dochodziło do nieuprawnionego ujawnienia tajemnicy 

radcowskiej. Wydaje się, że należy zwrócić uwagę 

na dwa czynniki, utrudniające zachowanie tajemnicy 

zawodowej, a mianowicie – o czym wspomniano 

na wstępie – wzrost znaczenia nowych technologii 

w pracy zawodowej radcy prawnego, a także kwestię 

stosowania kontroli operacyjnej przez formacje i służ-

by powołane do zapewnienia bezpieczeństwa państwa 

i ochrony jego interesów. Co ciekawe, oba czynniki 

zazębiają się ze sobą, gdyż kontrola operacyjna obej-

2 Najbardziej znane i najczęściej stosowane jest unormowanie zawarte w art. 180 § 2 k.p.k, 
zgodnie z którym radca prawny może być przesłuchany co do faktów objętych tajemnicą 
radcowską tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okolicz-
ność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, o czym każdorazowo decyduje 
sąd. Z kolei art. 3 ust. 6 ustawy o radcach prawnych wskazuje, że obowiązek zachowania ta-
jemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  
przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. - Ordynacja podatkowaSzerzej. L. Korczak [w:] Komentarz do art. 3 ustawy o radcach 
prawnych pod red. T. Schefflera, Legalis 2018.
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muje głównie uzyskiwanie dostępu do rozmów, kore-

spondencji (w tym elektronicznej) oraz nośników infor-

macji (smartfony, komputery).

Jeśli chodzi o pierwszy z wymienionych aspektów, 

to rewolucja, jaka zaszła na płaszczyźnie normatywnej 

w ochronie danych osobowych, z pewnością pomogła 

w zrozumieniu znaczenia ochrony informacji, także 

tych objętych tajemnicą radcowską. Trzeba sobie 

jednak uczciwie odpowiedzieć na pytania: czy opa-

trujemy hasłami pliki przesyłane elektronicznie, czy 

korzystamy z względnie bezpiecznych komunikatorów, 

szyfrujących rozmowy głosowe, czy zabezpieczyliśmy 

smartfon kodem dostępu lub odciskiem linii papilar-

nych? Pewnie wiele w tej materii zostało jeszcze do 

zrobienia, a pamiętajmy, że informacje zgromadzone 

na służbowym laptopie, smartfonie czy skrzynce pocz-

ty elektronicznej są przecież przedmiotem zaintereso-

wania cyberprzestepców. 

Czy istnieją absolutnie bezpieczne i niezawodne 

środki ochrony przez nieuprawnionym dostępem do 

naszych zasobów cyfrowych? Nie. Co nie znaczy, 

że nie należy wdrażać dostępnych rozwiązań w celu 

minimalizacji ryzyka wycieku informacji.

Zapewne pamiętamy aferę z wyciekiem maili Hillary 

Clinton, aferze dot. współpracownika Prezydenta USA 

Donalda Trumpa, który korzystał z komunikatorów 

WhatsApp i Signal czy prezydenta Ekwadoru w aferze 

INA Papers. Widać zatem, że nawet używanie najnow-

szych technologii zabezpieczających przed wyciekiem 

danych nie daje 100% pewności, co do bezpieczeństwa 

tych danych, a co dopiero w odniesieniu do poziomu 

zabezpieczeń stosowanych przez radców prawnych. 

W przypadku zhakowania laptopa czy smartfona odpo-

wiednim oprogramowaniem (np. Pegasus) stosowanie  

żadnych zabezpieczeń nie przyniesie skutku3.

Jeśli chodzi o kontrolę operacyjnej prowadzona przez 

służby, to poza nielicznymi wyjątkami – nie będzie ona 

nakierowana wprost na osobę radcy prawnego, ale 

pośrednio – poprzez osoby swoich mocodawców – 

radca prawny może taką kontrolą zostać objęty. 

Znamienne, że w 2019 r. tylko organy Policji (bez 

uwzględnienia innych służb uprawnionych do wnio-

skowania o stosowanie kontroli operacyjną) złożyły 

8196 wniosków o zastosowanie kontroli operacyjnej, zaś 

1061 wniosków zostało złożonych w trybie art. 19 ust. 3 

ustawy o Policji, tj. w przypadkach niecierpiących zwłoki, 

jedynie po uzyskaniu zgody właściwego prokuratora, 

3 Więcej na: www.gsmmaniak.pl., dostęp z dn. 23.02.2020 r. Komunikator dla polityków? 
Signal wypadł najlepiej, ale o ideale nie może być mowy

Fot. Markus Spiske
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z jednoczesnym zwróceniem się do właściwego 

miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie 

postanowienia4. W odniesieniu do drugiego przypad-

ku należy podkreślić, że kontrola sądu dokonywana 

jest ex post, a więc dopiero po dokonaniu czynności 

operacyjnych i możliwym zapoznaniu się służb z mate-

riałami, mogącymi zawierać prawnie chronioną tajem-

nicę radcowską lub tajemnicę obrończą.

W stosowaniu kontroli operacyjnej jeden aspekt 

posiada szczególne znaczenie dla tajemnicy radcow-

skiej i tajemnicy obrończej. Zgodnie z art. 19 ust. 15f 

oraz 15g ustawy o Policji (uregulowania prawne dot. 

innych służb zawierają analogiczne rozwiązania), jeśli 

w toku kontroli operacyjnej uzyskane zostaną infor-

macjeobjęte tajemnica obrończą, Komendant Główny 

Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP albo 

komendant wojewódzki Policji zarządza ich niezwłocz-

ne, komisyjne i protokolarne zniszczenie, zaś jeśli 

uzyskane materiały mogą zawierać informacje obję-

te tajemnicą radcowską, Policja przekazuje uzyskane 

materiały prokuratorowi, który składa do sądu wnio-

sek o dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu 

karnym materiałów zawierających informacje stanowią-

ce tajemnice związane z wykonywaniem zawodu. Wska-

zane uprawnienie Policji (oraz innych służb) niweczy 

absolutny charakter tajemnicy obrończej, gdyż znisz-

czenie materiałów nie oznacza zniszczenia wiedzy 

4 https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10890/druk/153.pdf

operacyjnej, jaką organ Policji posiadł i którą może 

wykorzystać w przyszłości.

Istotna uwaga: w przestrzeni publicznej jako argu-

ment za uprawnieniami służb w zakresie uzyskiwania 

informacji objętych tajemnicą radcowską i tajemni-

cą obrończą podaje się frazesy typu „winny nie ma 

się czego obawiać ” czy „prawda się sama obroni ”, co 

podważa w ogóle sens istnienia funkcji pełnomocnika, 

a szczególnie obrońcy w prawie karnym, stanowiąc 

powrót do procesu inkwizycyjnego. Nasza prywatność 

nie składa się przecież z samych grzechów, a dane 

wrażliwe obejmują całą masę informacji neutralnych 

karnoprawnie: o stanie zdrowia, majątku, relacjach 

rodzinnych. Chciałoby się rzec: nawet uczciwy czło-

wiek ma prawo do prywatności.

Po takich informacjach nasuwają się dwie refleksje.

Po pierwsze, czy nie powinny zostać spełnione 

postulaty de lege ferenda, aby zakres ochrony tajem-

nicy obrończej rozciągnięty został na całość tajem-

nicy radcowskiej? Tajemnica zawodowa stanowi bo-

wiem fundament i warunek sine qua non wykonywania 

zawodu radcy prawnego. Wszakże w rocie składanego 

ślubowania każdy radca prawny zobowiązał się „zacho-

wać tajemnicę zawodową”, a znaczenie tegoż ślubowa-

nia można porównać z lekarską przysięgą Hipokratesa.

Po drugie, czy możliwa do pogodzenia jest kolizja 

wartości w postaci obowiązku zachowania tajemnicy 

radcowskiej i tajemnicy obrończej z obowiązkiem 

służb, które czuwają nad  bezpieczeństwem pań-

stwa? Chyba nie. A prymat wartości „bezpieczeństwa 

państwa” wydaje się dość oczywisty.

Ważne, aby mieć świadomość treści i zakresu obo-

wiązków zachowania tajemnicy ciążących na radcy 

prawnym i starać się je wykonywać z najwyższą 

starannością.

A może przed przystąpieniem do udzielania pomocy 

prawnej należałoby uprzedzić klienta, że mamy obo-

wiązek zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że 

z takiego obowiązku zostaniemy zwolnieni przez sąd, 

względnie możemy paść ofiarą cyberataku lub zostać 

pośrednio objęci kontrolą operacyjną służb?
Fot. Markus Spiske
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Wymogi Redakcyjne dla Autorów

1. Nadesłane materiały mogą mieć formę artykułu, komentarza, glosy, recenzji, sprawozdania oraz przeglądu 

ustawodawstwa, orzecznictwa i czasopism, a także felietonu, eseju, wiersza, noty informacyjnej lub innych, 

w tym grafiki.

2. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo wprowadzenia w nich zmian.

3. Autor podaje swoje imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, tytuł zawodowy oraz afiliację

4. Do artykuły należy dołączyć streszczenie nie dłuższe niż 1/2 strony (800 znaków) w j. polskim wraz tytułem, 

a także alfabetyczny wykaz cytowanej literatury, oraz słowa kluczowe.

5. Autor przesyłając materiał do publikacji obowiązany jest podać swój adres poczty elektronicznej i kontakt 

telefoniczny.

6. Autor otrzymuje w wersji elektronicznej materiał do korekty autorskiej. Brak zwrotu korekty autorskiej 

w wyznaczonym terminie oznacza akceptację wersji tekstu otrzymanego.

7. Redakcja nie płaci autorom za opublikowane materiały.

8. Artykuły prosimy przesyłać w formatach .doc, .docx oraz .rtf.

Tekst powinien być sformatowany według następujących wytycznych:

Format strony: A4;

Marginesy: 2,5 cm z każdej strony;

Krój pisma: Times New Roman o rozmiarze 12 punktów;

Wyrównanie: do obu stron;

Interlinia: 1,5;

Przypisy zamieszczane są u dołu strony i oddzielone są od tekstu głównego odstępem. 

Drugim elementem systemu jest lista referencyjna w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów 

9. Ewentualne ilustracje do artykuły nie powinny być wklejane bezpośrednio do dokumentu elektronicznego, 

lecz należy je dołączyć w osobnych plikach (.jpg, .png lub .gif), a w tekście oznaczyć jedynie preferowane miej-

sce wstawienia grafiki bądź fotografii oraz dodać stosowny podpis.

Każda ilustracja musi być opatrzona informacją o jej pochodzeniu. W przypadku plików pochodzących z serwi-

sów internetowych należy podać dokładny adres podstrony, na której znajdowała się pierwotnie dana fotogra-

fia czy grafika. 

10. Przypisy

Dodatkowe objaśnienia i odniesienia do literatury podajemy w przypisach, na dole strony, numerowanych 

w sposób ciągły w całym artykule. Na końcu przypisu należy stawiać kropkę.

Odnośniki takie w tekście (w formie: kolejna liczba, indeks górny) do przypisów należy

zamieszczać przed kropką kończącą zdanie.

 W przypadku odnośników do źródeł obowiązują następujące dane i format:

1. Autor (imię, nazwisko lub nazwa własna autora), tytuł, miejsce i rok, strona:

2. Autor (imię, nazwisko lub nazwa własna autora), tytuł artykułu, „tytuł czasopisma”, rok, strona.

3. Autor (imię, nazwisko lub nazwa własna autora), tytuł studium. [W:] Imię i nazwisko

(red.), tytuł pracy zbiorowej wydawca, miejsce i rok, strona;

4. Ponowne cytowanie Autora: 

Imię i nazwisko, pierwszy (pierwsze) wyrazy tytułu, op. cit., s. …. (ew. inne)
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