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Od Dziekana

W imieniu władz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach,

życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom radcom prawnym i aplikantom radcowskim, aby 

zbliżające się Święta Bożego Narodzenia – spędzone w gronie najbliższych – przyniosły Państwu 

wiele radości, spokoju i optymizmu, a nadchodzący Rok 2021 niech obfituje w sukcesy osobiste i zawodowe. 

 

Dziekan Rady OIRP w Kielcach

Andrzej Głogowski
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Słów kilka
RADCA PRAWNY Przemysław Witkowski

Oddajemy w Państwa ręce listopadowo-grudniowy numer Biuletynu OIRP Kielce. Mija rok od chwili po-

wołania do życia czasopisma naszej Izby. Cieszymy się, że możemy tworzyć treści dla naszych Kolegów 

oraz Koleżanek i wyrażamy nadzieję, że coraz lepiej trafiamy w gusta Czytelników. Nie zrealizowaliśmy 

wszystkiego tego, co zaplanowaliśmy, ale wkładając w pracę redakcji swe serca i dusze, cieszymy się stałą obec-

nością Biuletynu w życiu Naszej Izby.

W bieżącym numerze, oprócz informacji z „lokalnego podwórka” oraz „Krajówki”, odnaleźć można także dwa wywia-

dy z przedstawicielami sztuki i literatury, osobami które cechuje interdyscyplinarne podejście do twórczości. Artykuł 

naukowy dotyka istotnego problemu społecznego: prawa do emerytury oraz zawirowań prawnych związanych z orzecz-

nictwem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, zaś sam autor artykułu podkreślił wręcz złamanie zaufania 

emeryta do państwa prawa. W rubryce „Historia, co kołem się tłoczy” poznamy etymologię nazw miejscowości, przez 

które zapewne wielokrotnie mieliśmy okazję przejeżdżać (Lgota?). Z kolei „Warto czytać” ukazuje Nam pragmatyczne 

i ciekawe podejście do nauki języków obcych. Zaspokojenie kulinarnych zmysłów zapewni ryba po grecku (i trochę po 

radcowsku). Felieton został utkany refleksjami nt. „Radca prawny w dobie pandemii”, a okraszony kontrowersyjną tezą 

Richarda Susskinda – guru prawniczej futurologii.

Wszyscy członkowie Redakcji życzą Czytelnikom Biuletynu, aby czas Świąt Bożego Narodzenia ogrzał serca, nakar-

mił zmysły i przyniósł szczęście w nadchodzącym roku!
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Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach organizuje w dniach 15 grudnia 2020 r. – 14 stycznia 2021 r. 

projekt pomocowy dla przedsiębiorców, polegający na udzielaniu przez radców prawnych Naszej Izby 

porad prawnych dla przedsiębiorców, którzy w wyniku pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji 

finansowej.

Akcję Naszej Izby wsparł Prezydent Miasta Kielce, który objął projekt patronatem i dokonał użyczenia lokalu na 

potrzeby świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych.

Nasze działania spotkały się z aprobatą przedsiębiorców; są także szeroko komentowane w lokalnej prasie i lokal-

nych rozgłośniach radiowych.

Dziękujemy radcom prawnym, którzy przyczynili się do wcielenia opisywanego projektu w życie, a także aktywnie 

włączyli się w świadczenie bezpłatnej pomocy dla przedsiębiorców.

/red./ 

***

Przypominamy, że 2020r. jest ostatnim w cyklu szkoleniowym obejmującym lata 2018-2020, w trakcie 

którego radca prawny ma obowiązek uzyskania 40 punktów szkoleniowych. W ostatnich miesiącach 

Nasza Izba zorganizowała szereg szkoleń, aby radcowie prawni mieli możliwość wypełnić ustawowy obowiązek 

kształcenia ustawicznego. Przypominamy, że istnieje także możliwość skorzystania ze szkoleń webinarowych 

organizowanych przez Krajową Izbę Radców Prawnych lub też inne Okręgowe Izby Radców Prawnych. 

/red./ 

W Naszym Samorządzie
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Ostatnie dwa miesiące funkcjonowania orga-

nów krajowych samorządu radców praw-

nych, poza bieżącymi działaniami, upłynęły 

przede wszystkim pod znakiem ukonstytuowania się 

składu władz XI kadencji.

Z zachowaniem nadzwyczajnych obostrzeń, przy uży-

ciu nowoczesnych technologii, w dniu 7 listopada 2020 r. 

odbył się XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych, podczas 

którego wybrano Prezesa Krajowej Rady Radców Praw-

nych, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, członków 

Krajowej Rady Radców Prawnych, członków Wyższego 

Sądu Dyscyplinarnego i członków Wyższej Komisji Rewi-

zyjnej, a także zatwierdzono sprawozdania organów kra-

jowych dotychczasowej kadencji oraz wydano wytyczne 

dla działania samorządu radców prawnych na kolejne lata. 

W Zjeździe wzięło udział 322 delegatów uprawnionych do 

oddania głosów, z głosem doradczym również członków 

ustępujących organów krajowych oraz przedstawicieli 

aplikantów radcowskich. 

Aktualności z „Krajówki”
RADCA PRAWNY Weronika Filiks 

Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych XI 

kadencji został wybrany jedyny kandydat na to stanowi-

sko, r.pr. Włodzimierz Chróścik, który w swoim wystą-

pieniu przed głosowaniem zapowiedział kontynuowanie 

tradycyjnych obszarów działania samorządu, takich jak: 

szkolenia, egzekwowanie odpowiedzialności dyscypli-

narnej, integracji, promocji zawodu, ale też wskazał na 

potrzebę wzmacniania pozycji samorządu radców prawnych 

(w tym niezależności) i kreowania nowoczesnych rozwią-

zań skutecznie wspierających pracę radców prawnych 

oraz budowania prestiżu zawodu. W przeprowadzonym 

głosowaniu, za kandydaturą Włodzimierza Chróścika 

opowiedziało się 253 delegatów, przy 32 głosach przeciw-

nych i 33 wstrzymujących się. 

Na stanowisko Głównego Rzecznika Dyscyplinarne-

go XI kadencji wybrany został r.pr. Gerard Dźwigała. 

W głosowaniu uzyskał on poparcie 275 delegatów, przy 

10 głosach przeciw i 29 wstrzymujących się. Główny 

Rzecznik Dyscyplinarny podkreślał, że będzie w swo-

Fot. Sora-Shimazaki
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im działaniu kierował się zasadą równości wobec 

prawa, niezależności, apolityczności, a jego głównym celem 

będzie czuwanie nad jakość i szybkość postępowań dys-

cyplinarnych. 

Pełną listę 49 wybranych członków Krajowej Rady Rad-

ców Prawnych XI kadencji można znaleźć pod adresem: 

https://kirp.pl/nowe-wladze-kirp/. 

W trakcie I posiedzenia KRRP XI kadencji dokonano 

wyboru Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, 

które z Prezesem KRRP Włodzimierzem Chróścikiem 

będzie liczyć czternaście osób. W skład Prezydium Krajo-

wej Rady Radców Prawnych XI kadencji weszli: 

• Włodzimierz Chróścik (OIRP Warszawa) – Prezes Krajo-

wej Rady Radców Prawnych- odpowiedzialny za nadzór 

nad działalnością Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

• Aleksandra Gibuła (OIRP Koszalin) – Wiceprezes KRRP- 

odpowiedzialna za nadzór nad działalnością w zakresie 

doskonalenia zawodowego, w tym szkoleń e-learningo-

wych i webinariów, działalnością wydawnictw Krajowej 

Rady Radców Prawnych, działalnością w zakresie pro-

mocji zawodu, realizacji umowy generalnej ubezpiecze-

nia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

• Ewa Gryc-Zerych (OIRP Wrocław) – Wiceprezes KRRP- 

nadzorująca działalność w zakresie wspierania rozwoju 

zawodowego, działalność samorządu radców prawnych 

w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania spo-

rów oraz koordynację na szczeblu krajowym realizacji 

zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 

r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej 

w zakresie edukacji prawnej.

• Michał Korwek (OIRP Olsztyn) – Wiceprezes KRRP - 

nadzorujący działalność w zakresie spraw dotyczących 

praw człowieka, działalność zagraniczną oraz koordy-

nację uczestnictwa przedstawicieli samorządu radców 

prawnych w strukturach międzynarodowych organizacji 

prawniczych, działania samorządu na rzecz integracji 

środowiskowej radców prawnych; współpracy z fun-

dacją Subsidio Venire, koordynację działania Funduszu 

Seniora oraz koordynację działalności socjalnej oraz 

klubów seniora okręgowych izb radców prawnych.

• Ryszard Ostrowski (OIRP Katowice) – Wiceprezes 

KRRP- odpowiedzialny za współpracę z Wyższym 

Sądem Dyscyplinarnym, współpracę z Głównym Rzecz-

nikiem Dyscyplinarnym, nadzór nad działalnością Kra-

jowego Zespołu Wizytatorów, koordynację na szczeblu 

krajowym realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edu-

kacji prawnej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, 

reprezentowanie Krajowej Rady Radców Prawnych na 

posiedzeniach Krajowej Rady Sądownictwa – zespołów 

opiniujących kandydatury radców prawnych ubiegają-

cych się o nominacje sędziowskie.

• Zbigniew Tur (OIRP Poznań) – Wiceprezes KRRP – nad-

zorujący działalność w zakresie spraw związanych 

z aplikacją, działalność w zakresie etyki i wykonywania 

zawodu radcy prawnego oraz zastępowanie Prezesa 

Krajowej Rady Radców Prawnych w sytuacji, o której 

mowa w § 51 Regulaminu działalności samorządu rad-

ców prawnych i jego organów.

• Agnieszka Gajewska-Zabój (OIRP Warszawa) – Sekre-

tarz KRRP – odpowiedzialna za wypełnianie obowiąz-

ków, o których mowa w § 52 Regulaminu działalności 

samorządu radców prawnych i jego organów, utrzymy-

wanie kontaktów z sekretarzami rad okręgowych izb 

radców prawnych.

• Joanna Kamieńska (OIRP Białystok) – Skarbnik KRRP 

-odpowiedzialna za wypełnianie obowiązków, o których 

Fot. Sora-Shimazaki
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mowa w § 53 Regulaminu działalności samorządu rad-

ców prawnych i jego organów, utrzymywanie kontaktów 

ze skarbnikami rad okręgowych izb radców prawnych.

• Andrzej Domański (OIRP Łódź) – członek Prezydium 

KRRP – odpowiedzialny za działalność w zakresie spraw 

związanych z doskonaleniem zawodowym oraz w tym 

zakresie współpracujący z wiceprezesem nadzorującym;

• Adam Król (OIRP Warszawa) – członek Prezydium KRRP 

– odpowiedzialny za działalność w zakresie promocji 

zawodu oraz w tym zakresie współpracujący z wicepre-

zesem nadzorującym;

• Bartosz Opaliński (OIRP Rzeszów) – członek Prezydium 

KRRP - odpowiedzialny za działalność w zakresie wspie-

rania rozwoju zawodowego, w tym projekty i działania 

na rzecz rozwoju zawodowego radców prawnych oraz 

w tym zakresie współpracujący z wiceprezesem nadzo-

rującym;

• Bartłomiej Tkacz (OIRP Opole) – członek Prezydium 

KRRP- odpowiedzialny za promowanie w imieniu samo-

rządu radców prawnych powszechnego poszanowania 

praw człowieka i podstawowych wolności oraz w tym 

zakresie współpracujący z wiceprezesem nadzorującym, 

koordynujący działalność w zakresie pro bono;

• Bartosz Szolc-Nartowski (OIRP Gdańsk) – członek Pre-

zydium KRRP – odpowiedzialny za działalność w zakre-

sie spraw związanych z aplikacją radcowską oraz w tym 

zakresie współpracuje z wiceprezesem nadzorującym, 

koordynujący współpracę ze szkołami wyższymi prowa-

dzącymi studia na kierunku prawo;

• Ryszard Wilmanowicz (OIRP Toruń) – członek Prezy-

dium KRRP odpowiedzialny za działalność w zakresie 

spraw związanych w wykonywaniem zawodu radcy 

prawnego oraz w tym zakresie współpracujący z wice-

prezesem nadzorującym.

Przewodniczącym Wyższej Komisji Rewizyjnej został 

wybrany Maciej Bedyński – (OIRP Poznań), Zastępcami 

Przewodniczącego zostali: Zbigniew Głodny – (OIRP Kato-

wice) i Dorota Sylwestrzak- (OIRP Toruń), a Sekretarzem: 

Marcin Cecot – (OIRP Kielce).

Przewodniczącym Wyższego Sądu Dyscyplinarnego 

został Krzysztof Górecki – (OIRP Olsztyn), a Zastępcami 

Przewodniczącego: Leszek Korczak – (OIRP Wrocław), Mi-

chał Łukasik- (OIRP Toruń), Marta Stryjek – (OIRP Warsza-

wa), Karolina Szał- (OIRP Poznań) oraz Iwona Zielezińska 

– (OIRP Kielce). 

Fot. Andrea-Piacquadio
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Pełni optymizmu i zapału w dniu 13 stycznia 

2020 roku zainaugurowaliśmy naszą przygodę 

z aplikacją radcowską. Rozpoczęliśmy cykl zajęć 

szkoleniowych, niebawem miały się odbywać praktyki. 

Aż tu nagle cały ułożony rytm i wypracowany tryb 

z dnia na dzień musiał się zmienić.

W połowie marca zajęcia zostały odwołane, a praktyki 

przeniesione na bliżej nieokreślony termin. Całkowity 

lockdown wszystkim zaburzył funkcjonowanie. Szybko 

należało odnaleźć się w nowej sytuacji i dostosować do 

zaistniałych realiów.

I oto novum – zajęcia zaczęły odbywać się w formie 

zdalnej, kontakty ograniczyły się do rozmów telefo-

nicznych i maili. Szkolenie w formie online, mimo braku 

bezpośredniej interakcji z wykładowcą, jak się okazało 

może być równie efektywne, jak to prowadzone w formie 

tradycyjnej.

***
Rozmawiała APLIKANTKA RADCOWSKA Kinga Wójcik

Choć podjęto próbę zorganizowania nam egzaminu 

w formie tradycyjnej, to jednak nie doszedł on do skutku. 

O czym zostaliśmy poinformowani w ostatniej chwili.

Największym wyzwaniem dla Izby było zorganizowanie 

egzaminów w formie zdalnej. Niestety, czasu było nie-

wiele. Dla nas okazało się to niesamowicie stresującym 

etapem. Wprawdzie kolokwia pisane były w domowym 

zaciszu, pod czujnym okiem informatyka kontrolującego 

nasze komputery, to doszła obawa o warunki techniczne. 

Musieliśmy się zaopatrzyć w mikrofony, kamerki kompute-

rowe, sprawnie działający internet i sprzęt komputerowy. 

Pomimo, że było bardzo trudno, a przede wszystkim 

inaczej, niż mogliśmy się spodziewać i z wieloma przeciw-

nościami, to śmiało można stwierdzić, to wszystko się po-

wiodło i w niezmienionym składzie niebawem zaczniemy 

drugi rok aplikacji radcowskiej. „Brawo My”!!!! 

Wrażenia z aplikacji – Inny rok

Fot. Anna-Shvets
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„Punkt widzenia”
Rozmawiała RADCA PRAWNY Karolina Romańska

Rafał Supiński – aktor, wokalista, pedagog, czasem reżyser. Absolwent PWST w Krakowie, edukację kontynuował 

w Czechach na Janačkova Akademie Muzickych Uměni w Brnie. Stypendysta Royal Academy of Music w Londynie. 

Dwukrotny stypendysta Małopolskiej Fundacji „Sapere Auso” (za szczególne osiągnięcia artystyczne) oraz stypendysta 

Fundacji im. Z. i W. Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej. Współpracował z Operą Krakowską, Teatrem 

Rampa w Warszawie, Teatrem ROMA w Warszawie, Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskim Centrum Sztuki im. 

S. Moniuszki w Białymstoku. Prowadził warsztaty teatralne w całej Polsce a także uczył m.in. w Zespole Szkół Muzycz-

nych im. I. Paderewskiego w Białymstoku czy Studium Wokalno-Aktorskim

Skończyłeś studia na Wydziale Aktorskim Państwo-

wej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego 

w Krakowie. Co wpłynęło na Twoją decyzję o podjęciu 

studiów aktorskich?

Marzenie. Od dziecka chciałem łączyć muzykę, emocje 

i aktorstwo. Wierzyłem, że w tym jest coś wyjąt-

kowego i ważnego. Na początku uczęszczałem na 

zajęcia kółka teatralnego w pobliskim ośrodku kultury 

w moim rodzinnym miasteczku. Z czasem ta potrzeba 

zaczęła się krystalizować, zauważyłem, że różnię się 

od rówieśników zacięciem artystycznym. Będąc liceali-

stą zrealizowałem i wyreżyserowałem przedstawienie: 

„Pejzaż pełen nadziei” – o maskach jakie ludzie nakładają, 

by ukrywać swoje prawdziwe emocje.

Jak wyglądała Twoja praca po skończeniu studiów? 

Czy zawodowy aktor ma propozycje pracy zaraz po 

dyplomie?

Ja już w trakcie studiów otrzymałem rolę Grzesia 

w farso-wodewilu w Teatrze Rampa w Warszawie, gdzie 

reżyserem projektu był Mikałaj Pinihin. To był mój 

debiut, rok 2010. A odpowiadając na drugą część 

pytania: tego nie wiem, ponieważ zawsze twierdziłem, 

że jeśli praca do mnie „nie przyjdzie” i nie otrzymam 

propozycji, to sobie tę pracę sam zorganizuję. I rzeczy-

wiście tak było. Gdy chciano mnie i cały mój rok usunąć 

z listy studentów za bojkot spektaklu dyplomowego, 

jeździłem po teatrach, na przesłuchania, umawiałem się 

na spotkania, prezentowałem swoje demo aktorskie. I 

rzeczywiście to podziałało. Pojawiły się kolejne role.

Jesteś jednym z czołowych aktorów Opery i Filhar-

monii Podlaskiej w Białymstoku, jak zaczęła się Twoja 

współpraca z OiFP?

Współpracę z OiFP rozpocząłem angażem do roli Marka 

w musicalu „Korczak”. Ówczesny Dyrektor – Roberto 

Skolmowski, od razu po przesłuchaniu złożył mi propo-

zycję. Oczywiście się zgodziłem. Jednak na początku 

podchodziłem do tej propozycji z wielkim dystansem. 

Wielu jest reżyserów „obiecywaczy”, którzy tylko po to 

by zaskarbić naiwne serca młodych artystów, mówi im 

to, co chcą usłyszeć. Jednak tym razem było inaczej. 

Po kilku dniach odebrałem telefon z koordynacji OiFP 

i propozycję umowy oraz harmonogram prób. To był 

rok 2012. Do tej pory jestem związany z Operą Pod-

Fot. Mateusz Motyczyński



Nr 6(6)/2020 listopad–grudzień

11

laską i jestem niesamowicie szczęśliwy. Ilość zadań, 

które pozwalały mi rozwijać się przez lata jako arty-

ście, była ogromna to chociażby wcielanie się w postać 

Raoula w „Upiorze w Operze” czy Gintsa w „Doktorze 

Żywago”.

Grałeś główne role w spektaklach OiFP, co wpłynęło 

na Twoją decyzję o rozpoczęciu studiów podyplomo-

wych w Royal Academy of Music w Londynie?

Chęć rozwoju i chęć sprawdzenia się. O studiach 

za granicą marzyłem już będąc na studiach PWST 

w Krakowie. Żeby dorobić pracowałem w sekretaria-

cie w hostelu, wykorzystując „głuche noce” szuka-

łem w Internecie informacji o szkołach musicalowych 

w Londynie. Jedną z tych szkół była Królewska Aka-

demia Muzyczna. Gdy zacząłem pracować, pomysł 

o studiach za granicą odszedł na dalszy plan. Szuka-

łem innych sposobów na rozwój. Pracując w operze 

zacząłem studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryde-

ryka Chopina w Warszawie. Jednak po dwóch latach 

zrozumiałem, że system pracy, który tam obowiązy-

wał, nie jest dla mnie. I chyba to był moment zwrotny 

i dobra motywacja, by szukać dalej. Wziąłem wte-

dy urlop dziekański. Wykorzystałem go na realizacje 

projektów teatralnych i egzaminy wstępne do szkół 

zagranicznych.

W jaki sposób wykorzystujesz wiedzę i doświadcze-

nie zdobyte w Royal Academy of Music w pracy aktor 

w Polsce?

Studiowanie w RAM dodało mi skrzydeł. Zrozumiałem, 

że nie ma rzeczy niemożliwych. Każdy artysta może 

znaleźć dla siebie odpowiednią niszę i pole do działa-

nia, by móc się spełniać jako artysta, a także by mógł 

robić coś dobrego dla społeczeństwa (tak, tak – uwa-

żam, że praca artystów winna mieć aspekty misji i dzia-

łania dla dobra ogółu). Znam doskonale swoje atuty 

i słabe strony. Wiem także, że nie trzeba być na czo-

łówkach gazet, by czuć się spełnionym. Wręcz prze-

ciwnie, mam wrażenie, że sława nie zawsze wiąże się 

ze szczęściem. Jeśli robisz to co kochasz, zawsze znaj-

dziesz możliwość, by tym się dzielić. I tak jest ze mną. 

Okres pandemii, niezwykle doświadczył wiele branż, 

między innymi artystyczną. Praca jest bardzo utrud-

niona. Dlatego, kończąc online londyńską uczelnię, 

zacząłem realizować kolejny pomysł. Razem z Agniesz-

ką Przedlacką tworzymy Akademię Artystyczną Pełną 

Odwagi. To działanie wyzwala we mnie nowe pokłady 

kreatywności. Aby sprostać nowym wyzwaniom zaczą-

łem kurs online w Royal Academy of Music – jak uczyć 

innych śpiewać. Dzięki temu, oprócz aktorstwa, zaczą-

łem uczyć także śpiewu.

Jesienią 2020 r. powstała Akademia artystyczna 

pełna Odwagi, której jesteś inicjatorem. Jaka jest 

misja Akademii i do kogo skierowany jest jej program 

edukacyjny?

Zależało nam z Agnieszką na stworzeniu miejsca, gdzie 

teatr i wszelkie sztuki czy dziedziny z nim związane 

były narzędziem do pracy nad kreatywnością, uważ-

nością i kompetencjami społecznymi. Nasza działania 

szczególnie kierujemy do dzieci i młodzieży, bo wi-

Fot. Kamil Tomasz Lipka
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dzimy jakie oczekiwania stawia się przed nimi już od 

najmłodszych lat, nie dając odpowiedniego wsparcia. 

A umiejętności społeczne tj. radzenie sobie ze stresem 

i emocjami, kreatywne myślenie, umiejętność budo-

wania relacji, empatia, umiejętność samo-motywacji, 

wiara w siebie – tak bardzo istotne w życiu, są pomi-

jane przez system edukacji. Teraz szczególnie widzimy, 

jak ogromna jest potrzeba pracy na tym polu. Teatr, 

taniec czy śpiew dają niesamowite możliwości roz-

wojowe i terapeutyczne. Możemy inspirować innych, 

a także pracować nad wyobraźnią. Ważne jest byśmy 

jako społeczeństwo nauczyli się rozmawiać, a nie krzy-

czeć, wspierać, a nie hejtować, tworzyć, a nie niszczyć. 

To o tym jest nasza Akademia.

Realizujesz się na wielu płaszczyznach zarówno kul-

turalnych, jak i edukacyjnych. Jakie są Twoje zawodo-

we marzenia?

Dążenie do rozwoju, to chyba cecha mojej osobowości. 

Twierdzę, że życie mam jedno i chcę wykorzystać je 

tak, by patrząc na siebie w lustrze za 20, 30 czy 50 

lat, powiedzieć – „ale masz czy miałeś ciekawe życie”. 

Niedawno otrzymałem informację, że dostałem się na 

kolejny trening w Londynie – dla nauczycieli śpiewu. 

W przyszłości chciałbym się również rozwijać jako re-

żyser. Mam już doświadczenie jako asystent reżyse-

ra przy takich produkcjach jak: „Carmen”, „Turandot”, 

„Czarodziejski Flet”, czy „Skrzypek na Dachu”. Odnoszę 

czasami wrażenie, że jestem jak ten żółw z opowieści 

o wyścigu zająca i żółwia. Wędruję może i powoli, ale 

do celu. Kolejnym pomysłem jest także praca nad wła-

snymi utworami i wydaniem epki, ale…., po kolei. Na 

wszystko przyjdzie czas.

Dziękuję za rozmowę

Fot.arch. prywatne Rafała Supińskiego
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Jesteś absolwentką Gender Studies na mojej Alma 

Mater. W pewnym sensie, jest moim zamiarem swego 

rodzaju odczarowanie tego terminu poprzez wskaza-

nie, co osiąga się po takich interdyscyplinarnych stu-

diach, czy pomagają w późniejszym funkcjonowaniu, 

jakie dają możliwości?

Odczarowanie tego terminu oczywiście będzie trud-

ne, natomiast mogę powiedzieć, że gender oznacza 

płeć kulturową i jako kulturoznawczyni uważam, że 

wszystko to co dzieje się wokół takiego typowego duali-

zmu mężczyzny i kobiety jest konstruktem kulturowym. 

Co oznacza, że nie trzeba być specjalistką czy specja-

listą, wystarczy pojechać w inne obszary i kręgi kul-

turowe, aby zobaczyć, że ludzie też inaczej zachowują 

się względem siebie, czasami inaczej ubierają się niż 

my, czyli kultura zachodnia. Simone de Beauvoir, fran-

cuska myślicielka i filozofka mówiła o tym, że nikt nie 

rodzi się kobietą, a tylko kobietą się staje. Co ozna-

czało, że wszystko to co dzieje się wokół naszej płci 

jest wynikiem socjalizacji, czyli tego jak zostajemy 

wychowani i wychowane do tego żeby być odpowied-

nio zachowującą się kobietą i odpowiednio zachowu-

jącym się mężczyzną. Jakie są te stereotypy w naszej 

kulturze wszyscy wiemy, wyrastamy w nich, ale cza-

sami się buntujemy, a czasami czujemy ograniczenia. 

Są też osoby, którym jest dobrze tak jak jest, nato-

miast dla mnie jako badaczki ważny jest zawsze namysł 

i takie zadawanie pytań i podważanie oczywistych 

oczywistości, bo często to co wiąże się z czymś, do 

czego się przyzwyczailiśmy, staje się poniekąd przezro-

czyste, czyli takie że trudno jest nam zobaczyć jak to 

wygląda naprawdę. Gender studies uczy tak naprawdę 

zadawania pytań, a że są to studia interdyscyplinarne 

podyplomowe, to dotykają wielu obszarów – od psy-

chologii po kulturę, socjologię czy właśnie antropolo-

gię kultury. Natomiast w dużej mierze też związane są 

ze studiami dotyczącymi praw człowieka, więc patrzą 

na wszelkie problemy, także pod kątem dyskryminacji 

i  różnego rodzaju nierówności. Jakie dają możliwości 

takie studia? No oczywiście jak to zawsze podyplomo-

we, są pewnego rodzaju dopełnieniem dotychczasowej 

edukacji, więc w zależności kto jakie ma podstawy, 

to pewnie będzie wykorzystywał to, czego nauczył się 

na Gender Studies. Dla mnie osobiście były to studia, 

które dały mi możliwość patrzenia na wiele rzeczy 

„nowym wzrokiem”, nowym sposobem patrzenia i tro-

chę odświeżyły moje dotychczasowe myślenie o pew-

nych sprawach. No i jak każde studiowanie, jest oczy-

wiście też rozwijające intelektualnie.

Czy pisanie ma zawsze wymiar zaangażowany, czy 

może bywa czymś o czym mówiliśmy na warsztatach 

czyli ghostwritering’iem?

Oczywiście pisanie nie zawsze ma wymiar zaangażo-

wany, ale też nie musi mieć. To znaczy, ja akurat jestem 

twórczynią, która jest również działaczką społeczną 

i to jestem cały czas ja, jedna osoba, więc oczywiste 

jest to, że bardzo często w moich tekstach nie tylko 

publicystycznych, ale również literackich, gdzieś moż-

na znaleźć echa tego, czym zajmuję się na co dzień. 

Natomiast oczywiście to też nie jest tak, każdy 

z twórców czy twórczyń ma teraz obowiązek zajmować 

stanowisko, natomiast trzeba podkreślić to, że każdy 

z pisarzy i pisarek jest obywatelem i w związku z tym 

ma prawo mieć swoje poglądy. Trudno żeby je zupeł-

***
Rozmawiał RADCA PRAWNY Przemysław Majewski

Wywiad z Sylwią Chutnik, kulturoznawczynią z wykształcenia, absolwentką Gender Studies na UW, doktor nauk 

humanistycznych. Znaną pisarką, publicystką oraz działaczką społeczną i zaangażowaną promotorką czytelnictwa, 

a także członkinią Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Unia Literacka.
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nie ukrywać, zresztą ja to nie wierzę osobiście w coś 

takiego jak obiektywność i niepokazywanie kim się jest. 

Myślę, że każdy element naszego życia jest polityczny 

i świadczy o pewnego rodzaju naszych wyborach, 

choćby było to robienie zakupów. Co nie znaczy oczy-

wiście, że musi się wiązać to z tym, że będziemy teraz 

mówić na jaka partię głosowaliśmy, albo jak należy 

głosować, ale to zaangażowanie w dużej mierze jeże-

li chodzi o kontekst pisania, jest dla mnie po prostu 

związane z empatią i pokazywaniem różnych doświad-

czeń życiowych i ludzkich, a nie tylko tych naszych.

Czy bycie znaną osobą w czasach pandemii ograni-

cza możliwości, czy właśnie może bycie obywatelem 

wirtualnego świata jest czymś, co jednak pozwala na 

większe rozwinięcie skrzydeł? Wspominałaś o wspól-

nych felietonach z Grażyną Plebanek, aktualnie miesz-

kanką Brukseli – czy to coś zmienia, czy dzięki social 

mediom wpływa, czyj nie wpływa to na sprawność 

twórczą?

Życie w pandemii nie rozpieszcza nikogo i oczy-

wiście w zależności od tego, jakiego rodzaju prace 

dotychczas wykonywaliśmy, tak też możemy odnaleźć 

się w tej nowej rzeczywistości. W moim przypadku, ale 

też wielu innych osób, które żyjąc na tzw. freelansie 

i posiadając różne prace, które to nigdy nie są stałe, 

czyli od zlecenia do zlecenia, to faktycznie taka pan-

demia może skutecznie uniemożliwić wykonywanie za-

wodu, choćby przez odwoływanie spotkań autorskich 

czy festiwali. Jestem zaangażowana w działalność 

Stowarzyszenia Unia Literacka, jestem przewodniczą-

cą komisji socjalnej, do mnie spływają wnioski pisarz 

i pisarek z całej Polski. Widzę doskonale, jak bardzo 

jest to dla nich trudny czas, jak bardzo muszą na nowo 

szukać i wymyślać sobie sposoby na zarabianie, bo 

tych osób które żyją tylko i wyłącznie, nie tyle nawet 

z pisania, co w ogóle ze sprzedawania swoich książek, 

jest w Polsce naprawdę niewiele. Większość więc osób, 

które znam, w tym ja, mają po prostu bardzo różne prace 

dotyczące pisania i czytania wokół naszej twórczości.

Grażyna od wielu lat mieszka poza Polską, najpierw 

w Szwecji, teraz od wielu lat w Belgii w Brukseli, więc 

nasze pisanie jest oczywiście pisaniem na odległość, 

no ale w czasach wspólnych dokumentów, które moż-

na stworzyć w sieci nie jest to żadną przeszkodą. 

Tym bardziej, że czasami mamy chęć przegadać tekst 

zanim zaczniemy go pisać, a czasami po prostu 

zaczynamy pisać i dołączamy się już w tekście i w ten 

sposób powstaje jeden spójny. Jeżeli na jakiś temat 

na który piszemy mamy różne zdania, bądź chcemy 

podkreślić różne rzeczy, wówczas również wpisuje-

my to w sam felieton jednak nasze głosy rozdzielamy. 

Natomiast ta perspektywa bycia poza Polską, a Graży-

na Plebanek jest pisarką, która pisze w języku polskim, 

to jest zawsze ciekawe i bardzo takie powiedziałabym 

odświeżające, w kontekście Brukseli i parlamentu eu-

ropejskiego dodatkowo jeszcze jest spojrzeniem na to 

co dzieje się w Polsce i myślę, że jest bardzo ciekawe 

doświadczenie. 

Sprawność twórcza, o która pytasz, która jest dzięki 

social mediom, oczywiście ona jest tutaj, natomiast 

niezależnie od wszystkiego tego jak byśmy w praktyce 

tego nie rozwiązały, to i tak po prostu trzeba usiąść, 

napisać tekst i właśnie dzięki temu może on powstać, 

ale też potem czytając to co wspólnie stworzyłyśmy, 

mamy też szansę i możliwość aby raz jeszcze spojrzeć 

na niego nowym okiem.

Dziękuję bardzo za rozmowę. Ponieważ rozmawia-

my na początku października i wiem, że żyjesz przy-

gotowaniami do wydania najnowszej książki, więc 

życzę udanej premiery „Miasta zgruzowstałego”, po-

święconego Tyrmandowi i Warszawie będącej Twoim 

home town.

Ja również dziękuję za rozmowę, wszystkiego 

dobrego, życzę ciekawych tekstów. No i oczywiście 

trzymajmy się zdrowo.
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Złamane zaufanie emeryta do państwa prawa.
Zgodność z Konstytucją art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej 

w orzecznictwie TK

„Naukowym okiem”
RADCA PRAWNY Krystian Więcek

Przepisy aktów prawnych składających się na corpus 

prawa ubezpieczeń społecznych na pierwszy rzut oka nie 

sprawiają wrażenia pola, na którym zetrzeć się mogą racje 

o charakterze podstawowym dla systemu prawa. Ich naj-

częściej administratywistyczne, niekiedy wręcz technicz-

noprawne brzmienie skłania nas silnie do przekonania, 

iż rekonstrukcja wynikających z nich norm nie wymaga 

wyjścia poza ramy ich literalnej wykładni. Jasno i dobit-

nie wyrażona w ustawie wola ustawodawcy – regulatora 

systemu ubezpieczeń społecznych – wątpliwości zwy-

kle nie budzi i nietrudno przyjąć, że jako taka, zgodnie 

z antyczną zasadą, est non interpretanda. Łatwo zapo-

mnieć, że system ten realizuje prawo obywatela o randze 

konstytucyjnej mające swoje własne, jakkolwiek ogól-

nie ujęte umocowanie w artykule 67 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z którym to prawem 

ustawodawca zwykły powinien niekiedy rozpoznać dla 

swojej woli granice.

Historia regulacji art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej

Z tym większą uwagą pochylić się warto nad sporem 

konstytucyjnym wynikłym na gruncie artykułu 25 ust. 1b 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: uer). Przepis 

ten nie ma bardzo długiej historii. Wprowadzony został, 

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r., artykułem 

1 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie usta-

wy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-

łecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. 

Nr. 637 – dalej: „ustawa zmieniająca”), pamiętnej z uwagi 

zawarte w niej podniesienie powszechnego wieku emery-

talnego. Przedmiotowy przepis dołożono do ustawy nieja-

ko na marginesie i przy okazji. W uzasadnieniu projektu 

nie sposób znaleźć merytorycznych racji jego wprowadze-

nia przez projektodawcę; wynika z niego też jasno, że nie 

wzbudził on szczególnego zainteresowania podmiotów za-

angażowanych w konsultacje społeczne1. Przepis uniknął 

również kontroli konstytucyjności, którą kluczowe prze-

pisy ustawy zmieniającej Trybunał objął w postępowaniu 

zakończonym wyrokiem z dnia 7 maja 2014 r. K 43/12.

Brak szerszego zainteresowania tym fragmentem regu-

lacji w momencie jej uchwalania musi nieco zaskakiwać. 

Wymiar praktyczny rzeczonej zmiany był bowiem poważny. 

Zmieniono regułę obliczania wysokości emerytury po-

wszechnej w przypadkach osób, które już uzyskiwały 

świadczenia emerytalne w oparciu o przyznane im wcze-

śniej emerytury tzw. „wcześniejsze”, a to poprzez wpro-

wadzenie mechanizmu pomniejszenia podstawy jej obli-

czenia o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych przez 

wnioskodawców świadczeń emerytalnych do momentu 

wydania decyzji o ustaleniu prawa do emerytury2.

Skutek tej zmiany dla sytuacji prawnej emerytów „wcze-

śniejszych”3 nietrudno sobie wyobrazić.

1 Druk sejmowy nr 329 z dnia 20 kwietnia 2012 r. „Rządowy projekt ustawy o zmianie usta-
wy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 
ustaw. http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=329

2 Przepis w brzmieniu pierwotnym brzmiał: „1b. Jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na 
podstawie przepisów art. 26b, 46, 50, 50a, 50e, 184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), podstawę oblicze-
nia emerytury, o której mowa w art. 24, ustaloną zgodnie z ust. 1, pomniejsza się o kwotę 
stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.”

3 Zakres podmiotowy regulacji obejmował zgodnie z pierwotnym brzmieniem przepisu 
osoby pobierające:
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Gros z nich przechodziło na emeryturę ze szczególnego 

tytułu zaraz po uzyskaniu do niej prawa, tak więc okres 

pobierania świadczenia wcześniejszego w szerokiej gamie 

przypadków był wieloletni. Zgodnie z nowym mechani-

zmem obliczeń już kilkuletni okres pobierania świadcze-

nia emerytalnego obniża natomiast podstawę oblicze-

nia emerytury powszechnej tak dalece, iż ekonomiczne 

uzasadnienie przejścia na nią w praktyce nie istnieje; 

wysokość świadczenia emerytalnego z emerytury w wieku 

powszechnym jest w przeważającej liczbie przypadków 

znacząco niższa niż dotychczas otrzymywane świadcze-

nie. Tym samym zmiana, o której mowa, z dnia na dzień 

zlikwidowała niemal do zera przypadki przejścia emery-

tów „wcześniejszych” na emeryturę powszechną. Dodać 

tu należałoby wyraźnie: z niewątpliwą i wysoce wymierną 

korzyścią dla stanu finansów Funduszu Ubezpieczeń Spo-

łecznych4.

Kontrola konstytucyjności dokonana przez Trybunał 

Konstytucyjny
a) emeryturę częściową (art. 26b uer), będącą instytucją nową, wprowadzoną ustawą 

zmieniającą celem złagodzenia skutków podniesionego wieku emerytalnego; 
b) emeryturę wcześniejszą lub przyznaną w wieku obniżonym (art. 46 i 184 uer)l 
c) emeryturę kolejową (art. 50 uer); 
d) emeryturę górniczą (art. 50a i 50e uer); 
e) emeryturę nauczycielską (art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) 

4 Trudno w sposób nawet przybliżony określić kwotę sumaryczną oszczędności, którą 
przyniosło Funduszowi wprowadzenie przedmiotowej regulacji. Zgodnie z informacją przy-
gotowaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na potrzeby postępowania 
przed Trybunałem Konstytucyjnym pod sygn. P 20/16 roczny koszt, jaki poniósłby Fundusz 
w związku z niezastosowaniem pomniejszenia przewidzianego w art. 25 ust. 1b w stosunku 
do tylko jednej wyszczególnionej grupy emerytów jakim są kobiety urodzone w roku 1953 
wyniósłby 1016,8 mln zł (patrz: punkt I uzasadnienia wyroku z dnia 6 marca 2019 r.).

Przedmiotowy przepis wzbudził wątpliwości konsty-

tucyjne początkowo na płaszczyźnie, która nie wydawa-

ła się dotykać istoty regulacji. Sąd Okręgowy w Szcze-

cinie prowadzący postępowanie pod sygn. VI U 2161/13 

skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne 

w sprawie, w której wniosek ubezpieczonej o naliczenie 

emerytury powszechnej został złożony po dniu 1 stycznia 

2013 r. i tylko z tego powodu organ rentowy naliczył 

świadczenie emerytalne z zastosowaniem przepisu 

25 ust. 1b uer. Sąd pytający prosił o zbadanie zgodno-

ści przedmiotowego przepisu z artykułami 2 i 32 ust. 2 

Konstytucji nie pod kątem jego właściwej treści nor-

matywnej (mechanizmu pomniejszenia podstawy), lecz 

z uwagi na wynikające z przepisów jego zastosowanie 

do osób, które już przed dniem 1 stycznia 2013 r. nabyły 

prawo do emerytury w wieku powszechnym, a tylko po 

tym dniu wystąpiły do organu rentowego z wnioskiem 

o jej naliczenie. Trybunał Konstytucyjny prowadząc 

postępowanie w sprawie P 11/14 odmówił wówczas 

sądowi pytającemu kontroli konstytucyjnej, stwierdzając 

w uzasadnieniu do postanowienia umarzającego postę-

powanie5, iż problem wskazany przez sąd nie ma charak-

teru wątpliwości co do konstytucyjności przedmiotowe-

5 Postanowienie z dnia 3 listopada 2015 r. (P 11/14) o umorzeniu postępowania z uwagi na 
niedopuszczalność wydania wyroku

Fot. Andrea Piacquadio
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go przepisu i znajduje on swoje rozwiązanie na gruncie 

właściwej, zgodnej z Konstytucją wykładni wspartej 

istniejącym orzecznictwem Sądu Najwyższego. Zda-

niem Trybunału wykładnia taka prowadzi do wniosku, że 

właściwym momentem dla oceny konieczności zasto-

sowania przepisu art. 25 ust. 1b uer jest chwila nabycia 

uprawnień emerytalnych, nie zaś chwila złożenia wniosku 

o naliczenie świadczenia emerytalnego.

Znaczące jest, iż powyższa wyrażona przez Trybunał 

w uzasadnieniu do swojego postanowienia wykładnia 

regulacji nie spowodowała – jak być może należałoby 

oczekiwać z uwagi na autorytet tego organu – ujednolice-

nia orzecznictwa sądów powszechnych. Za linią rozumo-

wania Trybunału nie poszedł Sąd Najwyższy, opowiadając 

się w późniejszych niż postanowienie Trybunału orzecze-

niach za przyjęciem chwili złożenia wniosku jako w isto-

cie miarodajnej dla oceny, czy w danym przypadku reguła 

z przepisu art. 25 ust 1b uer powinna znaleźć zastosowanie6.

Sądy powszechne stanęły więc przed zgoła niekomfor-

tową sytuacją, w której najwyższe organy sądowe pre-

zentują o określonej sprawie w niemal tym samym czasie 

stanowiska wprost przeciwne. Orzekający w dniu 24 

czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. III U 196/16 Sąd 

Okręgowy w Suwałkach uzasadniając wyrok stwierdził, 

że „Ustalenie prawa do świadczenia emerytalnego nastę-

puje bowiem na podstawie stanu prawnego obowiązują-

cego w dniu spełnienia wszystkich warunków wymaga-

nych do nabycia tego prawa. Nabycie wszakże prawa do 

świadczenia następuje ex lege i nie jest uzależnione ani 

od złożenia przez ubezpieczonego stosownego wniosku, 

ani też od ustalenia (potwierdzenia) tego prawa decyzją 

organu rentowego, która ma jedynie charakter deklarato-

ryjny”. Z kolei w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego 

w Katowicach z dnia 27 września 2017 r. III AUa 1013/16, 

znaleźć można pogląd odwrotny, mianowicie iż „to z datą, 

od której przysługuje wypłata emerytury – co realizuje się 

6 Patrz: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2017 r. II UK 381/16. Sąd w uzasadnie-
niu stwierdził iż, „wprawdzie prawo do emerytury powstaje z mocy prawa z dniem spełnienia 
wszystkich przesłanek wymaganych do jego nabycia, ale niezbędne jest także potwierdzenie 
tego prawa w celu uruchomienia wypłaty ustalonego świadczenia w określonej wysokości, 
które wymaga złożenia stosownego wniosku i jego rozpoznania w stanie prawnym adekwat-
nym dla jego oceny. [...] Rozpoznanie wniosku o ustalenie prawa do emerytury wymaga 
potwierdzenia tego prawa oraz jego wysokości według stanu prawnego obowiązującego, tj. 
aktualnego w dacie złożenia wniosku”. Z kolei w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 19 paź-
dziernika 2017 r. III UZP 6/17 znajdziemy stwierdzenie, iż „ochronie konstytucyjnej podlega 
nabyte niezrealizowane prawo do emerytury (obejmujące warunki nabycia tego prawa: wiek, 
staż itp.) od momentu jego nabycia z mocy prawa, natomiast prawo do emerytury w określo-
nej wysokości powstaje dopiero w momencie ustalenia tej wysokości w związku ze złożeniem 
przez osobę uprawnioną stosownego wniosku (prawo nabyte realizowane).”.

zgodnie z art. 129 ust. 1 cyt. ustawy po złożeniu wniosku 

przez ubezpieczonego – a nie z datą nabycia prawa do 

świadczenia - co w przypadku ubezpieczonej zrealizowa-

ło się w dniu 24 listopada 2012 r. – następuje ustalanie 

wysokości świadczenia, konsekwentnie według regulacji 

prawnej obowiązującej w dacie, od jakiej przyznano pra-

wo do wypłaty świadczenia”. 7

Właściwej oceny konstytucyjności regulacji arty-

kułu 25 ust. 1b uer dokonał Trybunał Konstytucyj-

ny w wyroku z dnia 6 marca 2019 r. sygn. P 20/16.  

W postępowaniu tym Trybunał rozpoznawał pytanie praw-

ne zadane również przez Sąd Okręgowy w Szczecinie. Sąd 

pytający prowadził tym razem postępowanie, w którym 

odwołująca się kobieta pobierała świadczenie emerytal-

ne przyznane jej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 w zw. 

z 46 uer. Prawo do tej tzw. emerytury „wcześniejszej” naby-

ła ona w ostatnim możliwym w świetle przepisów momen-

cie. Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 uer warunki określone w 

art. 29 ust. 1 pkt 1 należało spełnić nie później niż w dniu 

31 grudnia 2008 r.; kluczowy zaś w tym kontekście waru-

nek owego przepisu art. 29 ust. 1 pkt 1 – osiągnięcie wie-

ku 55 lat – spełniła urodzona w 1953 roku ubezpieczona 

dokładnie w dniu 21 grudnia 2008 r. 
7 Szersze rozważania na temat niejednolitości orzecznictwa sądów powszechnych w tej 

kwestii: D. Lis-Staranowicz, J. Wojciechowicz, Stosowanie konstytucji RP przez sądy na 
przykładzie art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom 
XL z 2018, ss 73-84.

Fot. Andrea Piacquadio
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Z kolei wiek 60 lat osiągnęła ona 21 grudnia 2013 r. 

Organ rentowy rozpoznając złożony przez nią wniosek 

o naliczenie emerytury w wieku powszechnym nie miał 

więc najmniejszych wątpliwości, że zastosować powinien 

przewidziane art. 25 ust. 1b pomniejszenie podstawy o su-

maryczną kwotę pobieranych przez co najmniej 5 lat eme-

rytur „wcześniejszych”. Wątpliwość powziął natomiast 

Sąd pytający; czy mianowicie w zakresie rozpatrywanej 

przezeń sprawy przepis art. 25 ust. 1b uer jest zgodny  

z art. 2, 32 ust. 1 i 67 ust. 1 Konstytucji RP.

Warto podkreślić zasadniczą różnicę między tym 

pytaniem prawnym Sądu Okręgowego w Szczecinie, a 

pytaniem poprzednim, którego rozpoznanie zakończyło 

się umorzeniem postępowania przed Trybunałem (P 11/14) . 

Trybunał wówczas nie pochylił się – związany zakresem 

pytania prawnego pochylić się w istocie nie mógł – nad 

kwestią zgodności z Konstytucją samego mechanizmu 

obniżenia podstawy emerytury. Przedmiotem orzeczenia 

było wyłącznie zastosowanie przepisu art. 25 ust. 1b uer 

w stanie prawnym, w którym prawo do emerytury w wie-

ku powszechnym ubezpieczony nabył już przed datą jego 

wejścia w życie. Trybunał orzekający w sprawie P 20/16 

zajął się natomiast ściśle samym mechanizmem potrące-

nia; w stanie faktycznym sprawy rozpoznawanej przez 

sąd pytający zarówno moment nabycia prawa do emery-

tury, jak i złożenia wniosku o jej naliczenie przypadły już 

pod rządem ustawy nowej.

Wskazanym wyrokiem Trybunał Konstytucyjny stwier-

dził, że w zakresie określonym pytaniem prawnym (z mo-

dyfikacją, o której poniżej) przepis artykułu 25 ust. 1b 

uer jest niezgodny z artykułem 2 Konstytucji, co uczyniło 

rozstrzygnięcie pozostałych zarzutów o niekonstytucyj-

ność zbędnym. W ocenie Trybunału „wprowadzenie do 

ustawy o FUS mechanizmu potrącania kwot pobranych 

świadczeń z tytułu wcześniejszej emerytury przy obli-

czaniu podstawy emerytury powszechnej dla kobiet uro-

dzonych w 1953 r. nastąpiło z naruszeniem wynikającej 

z art. 2 Konstytucji zasady zaufania do państwa i stano-

wionego przez nie prawa. Ubezpieczone, które zdecydo-

wały się przejść na wcześniejszą emeryturę, nie miały – 

w momencie podejmowania tej decyzji na podstawie 

obowiązującego wówczas stanu prawnego – świadomo-

ści co do skutków prawnych, jakie może ona wywoływać 

w sferze ich przyszłych uprawnień z tytułu emerytury 

powszechnej. Nie mogły przewidzieć, że przejście na eme-

ryturę jeszcze przed osiągnięciem powszechnego wieku 

emerytalnego, będzie wiązało się z pomniejszeniem zgro-

madzonego kapitału o pobrane świadczenia.”. Co warte 

Fot. Jordan Benton
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zauważenia Trybunał bardzo jasno podkreślił, iż sprzecz-

ność z Konstytucją nie dotyczy mechanizmu obniżenia 

jako takiego, a momentu jego wprowadzenia i kryteriów, 

które zastosowano określając jego zakres podmiotowy. 

Nie jest sprzeczne z Konstytucją samo wprowadzanie 

nowych, mniej korzystnych zasad kształtowania świad-

czeń w emerytalnych, w tym – jak należy przypuszczać 

– takich, o których stanowi zaskarżony przepis ustawy 

emerytalnej. Naruszeniem konstytucyjnej zasady lojalno-

ści państwa względem obywateli było natomiast wprowa-

dzenie ich po rozpoczęciu realizacji uprawnień w zakresie 

wcześniejszej emerytury i tym samym narażenie ubez-

pieczonych, kobiet z rocznika 1953 na nieprzewidziane 

skutki, które w istocie stanowiły dla nich pułapkę.

W toku postępowania przed Trybunałem Marszałek 

Sejmu, broniąc zaskarżonej regulacji wskazał, iż w isto-

cie jej wprowadzenie „należy postrzegać jako likwidację 

nieuzasadnionego uprawnienia emerytalnego, sprzecz-

nego z zasadą sprawiedliwości społecznej”, do którego 

to zabiegu legislacyjnego ustawodawca ma pełną kom-

petencję. Ma on bowiem w pełni „prawo wycofać się 

z nietrafnych i błędnych rozwiązań prawnych, które no-

szą cechę nieuzasadnionych przywilejów”, również z uży-

ciem „radykalnych środków legislacyjnych z pominięciem 

stopniowego wygaszania nieznajdującego uzasadnienia 

uprawnienia do przeliczania wysokości świadczenia”8. 

Trybunał nie podzielił tego nadzwyczaj daleko idącego 

przekonania o omnipotencji prawotwórczej ustawodawcy. 

Według niego „korzyści wynikające w możliwości przejścia 

na wcześniejszą emeryturę przez kobiety z rocznika 1953, 

choć stanowiły wyjątek od założeń, na których opiera 

się nowy system emerytalny, nie stanowią usprawiedli-

wionego uzasadnienia zmiany ich sytuacji prawnej. (...) 

Skoro ustawodawca w ramach nowego zreformowanego 

systemu stworzył pewnej grupie osób możliwość przejścia 

na emeryturę na uprzednich, korzystniejszych zasadach, 

to działając w zaufaniu do prawa, mogły one w sposób 

uprawniony oczekiwać, że ich uprawnienia będą realizo-

wane w oparciu o te zasady.”.

Trybunał nie podzielił również twierdzenia Marszałka 

8 Cytaty pochodzą z treści wniosku Marszałka Sejmu z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie P 
20/16

Sejmu o swoistej supremacji ekonomicznych uwarunko-

wań nad treścią praw ubezpieczonego. Zgodnie z tym 

argumentem „ubezpieczony musi się również liczyć z 

tym, że w warunkach recesji gospodarczej lub niekorzyst-

nych trendów demograficznych, gdy spadają wpływy 

ze składek ubezpieczeniowych, państwo może być zmu-

szone zmienić obowiązujące regulacje prawne na nieko-

rzyść, dostosowując zakres realizacji praw socjalnych do 

warunków ekonomicznych.”. Odnosząc się prawdopodob-

nie do tej treści argumentu Trybunał wyraził natomiast 

przekonanie, iż „obowiązkiem ustawodawcy jest określe-

nie skutków finansowych regulacji prawnych i podejmowa-

nie racjonalnych decyzji w oparciu o możliwości finanso-

we państwa w odpowiedniej perspektywie czasu. Zasada 

zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa 

wyklucza możliwość formułowania obietnic bez pokry-

cia bądź nagłe wycofywanie się państwa ze złożonych 

obietnic lub ustalonych reguł postępowania”.

Uwagi na tle wyroku P 20/16

Trybunał Konstytucyjny orzekający w sprawie P 20/16 

słusznie stwierdził, że kluczowym wzorcem kontroli, jakie-

mu należało poddać badaną instytucję była określona ar-

tykułem 2 Konstytucji zasada demokratycznego państwa 

prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości 

społecznej. Jako taka ma ona bogatą treść normatywną, 

która była przedmiotem ogromnej ilości analiz na grun-

cie orzecznictwa i jurysprudencji. W kontekście badanego 

przez Trybunał zagadnienia podkreślić należy tę jej kon-

sekwencję, która wyraża się w skierowanych do ustawo-

dawcy dyrektywach tworzenia prawa z poszanowaniem 

zasad ochrony i realizacji rozpoznanych przez ustrojo-

dawcę wartości, które to wartości są w istocie jednym 

z celów funkcjonowania wspólnoty państwowej jako 

takiej. Wśród nich wskazać trzeba przede wszystkim 

prawa człowieka, ale też zaufanie obywateli do pań-

stwa, ich bezpieczeństwo prawne, stabilność nabytych 

przez nich praw, wreszcie ich równość wobec prawa jako 

powszechnie obowiązującego systemu normatywnego 

zmierzającego ku zapewnieniu sprawiedliwości społecz-

nej w długoterminowej perspektywie. Warto podkre-
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ślić, że wartość prawa jako takiego systemu jest łamana 

w szczególności wówczas, gdy jest ono traktowane przez 

prawodawcę jako narzędzie doraźnej polityki i w konse-

kwencji tworzone w sposób utylitarny, z pogardą dla jego 

zasad podstawowych.

Zaufanie obywatela do państwa i stanowionego przez 

nie prawa nie może oczywiście sięgać tak daleko, aby 

mógł on racjonalnie oczekiwać, iż stosunki prawne wią-

żące pozostaną niezmienne bądź zmienią się tylko na jego 

korzyść. Może on jednak i powinien oczekiwać, że zmiany 

stanu prawnego nie będą wprowadzane w sposób arbi-

tralny i zaskakujący, zwłaszcza gdy chodzi o więzi prawne 

o charakterze długoterminowym, wiążące się z istnieniem 

między obywatelem a państwem zobowiązań do wzajem-

nych świadczeń. Nie można bowiem zapominać, że wy-

nikająca z idei państwa jako umowy społecznej zasada 

państwa prawnego jest dalekim, niemniej jednak wyraźnie 

wybrzmiewającym echem cywilnoprawnej zasady pacta 

sunt servanda. Argumentować wręcz można, że zasada 

zaufania do państwa jest zasadą o charakterze kluczo-

wym dla jego funkcjonowania a jej przełamanie może być 

dopuszczalne wyłącznie w ekstremalnie wyjątkowych 

okolicznościach, podważa ono bowiem same fundamen-

ty, na których umowa społeczna statuuje instytucję pań-

stwa, w tym zgodę jego obywateli na podległość prawu 

przezeń stanowionemu.

Faktem jest, iż konstrukcja Konstytucji i charakter 

ustanowionych w niej zasad zakłada istnienie między 

nimi konfliktów i wzajemnej konkurencji. Niewątpliwie 

zasada ochrony zaufania obywatela do państwa nie jest 

w tej mierze wyjątkiem. Jak wyjaśnił Trybunał Konstytu-

cyjny w orzeczeniu z 31 maja 1996 r. K 9/95 „[p]oddanie 

wcześniej na innej podstawie ustawowej ukształtowanych 

stosunków prawnych działaniu nowego i bardziej nieko-

rzystnego dla obywateli prawa pozostaje w sprzeczności 

z konstytucją wówczas, kiedy tego rodzaju konstrukcja 

prawna [...] rażąco osłabia zaufanie obywatela do prawa, 

nie rekompensując tego skutku konieczną ochroną innych, 

konstytucyjnie uznawanych wartości”. Trudno wskazać 

jednoznacznie, którą z wartości konstytucyjnych usta-

wodawca zdecydował się chronić wprowadzając – kosz-

tem złamania zasady ochrony bezpieczeństwa prawnego 

obywateli – przedmiotowy art. 25 ust. 1b uer. Przypusz-

czać należy jedynie, że celem tym była ochrona zasobów 

finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na co 

zresztą wskazuje fakt, że wprowadzona ona została wraz 

z kluczową dla całości systemu emerytalnego zmianą 

obejmującą podniesienie i zrównanie powszechnego wie-

Fot. Sora Shim
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ku emerytalnego z uwagi – jak wówczas argumentowano – 

na konieczność zapewnienia wydolności finansowej tego 

systemu. Usprawiedliwienie to nie może się jednak ostać 

w obliczu faktu, że ustawodawca w przeciągu kilku lat 

z tej kluczowej zmiany się wycofał uznając najwidoczniej, 

że żaden wyjątkowo tragiczny stan systemu finansowa-

nia ubezpieczeń społecznych nie występuje obecnie i nie 

grozi w przyszłości.

Bezpośredni skutek wyroku P 20/16

Sąd pytający rozpatrywał sprawę, w której ubezpieczo-

na pobierała tzw. emeryturę wcześniejszą w oparciu o art. 

29 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 46 uer. Samo pytanie dotyczyło 

jednak w istocie kwestii podmiotowo szerszej, albowiem 

obejmowało urodzone w 1953 kobiety, które pobierały 

emeryturę wcześniejszą w oparciu o każdy stosujący się 

do nich tytuł, o którym mowa w art. 46 uer lub emeryturę 

kolejową o której mowa w art. 50 uer.

W związku z taką treścią pytania, Prokurator Generalny 

wnioskował o ograniczenie kontroli zgodności regulacji z 

Konstytucją do takiego zakresu, który ściśle odpowiadał 

stanowi faktycznemu sprawy, a więc przypadkowi prze-

bywania na niej z tytułu osiągnięcia wieku 55 lat i 30-let-

niego (lub jedynie 20-letniego, gdy utracono całkowicie 

zdolność do pracy) stażu ubezpieczeniowego (art. 29 uer). 

Poza zakresem rozpoznania Trybunału (i w konsekwencji 

umorzeniu w tym zakresie postępowania) pozostać mia-

łaby więc kwestia zgodności z Konstytucją przypadków 

pobierania emerytury kolejowej, a także emerytur wcze-

śniejszych z innych wymienionych w art. 46 uer szczegól-

nych tytułów. Dotyczyłoby to szerokiej i wysoce zróżnico-

wanej podmiotowo grupy emerytek rocznika 1953, które 

pobierały emeryturę „w obniżonym wieku” z uwagi na za-

trudnienie w szczególnych warunkach lub w szczególnym 

charakterze (art 32 i 33 uer) a także z tytułu wykonywania 

pracy górniczej (niespełniających warunków do emerytu-

ry górniczej – art. 39 uer).

Trybunał w istocie ograniczył zasięg swojego orzeczenia 

w stosunku do wskazanego w pytaniu prawnym, ale tylko 

o powołaną w pytaniu prawnym emeryturę kolejową (art. 

50 uer), umarzając w tym zakresie postępowanie, istotnie 

bowiem stan prawny sprawy zawisłej przed sądem pyta-

jącym nie wskazywał, aby rozstrzygnięcie w tym zakresie 

mogłoby mieć jakikolwiek wpływ na jej wynik, skoro nie 

stanowił on dla ubezpieczonej podstawy nabycia prawa 

do emerytury wcześniejszej. Dalej jednak ograniczenie 

zakresu orzeczniczego nie poszło; Trybunał wskazał 

wprost, iż istotą pytania są wątpliwości Sądu pytającego 

dotyczące szczególnego mechanizmu ustawowego obli-

czania podstawy emerytury powszechnej nie ograniczając 

ich do konkretnej podstawy nabycia prawa do emerytury 

wcześniejszej określonej w art. 29 ust. 1 pkt 1 uer. Wnio-

sek stąd wynikający może być tylko taki, że wskazana po-

stawa nie ma cech specyficznych, które mogły wpłynąć 

na przedmiot rozpoznania Trybunału.

Co do skutku wyroku na płaszczyźnie bezpośredniej 

sprawa jest więc w zasadzie jasna. Orzeczenie uchyliło 

moc obowiązującą przepisu art. 25 ust. 1b uer w stosunku 

do urodzonych w roku 1953 kobiet, które nabyły prawo 

do emerytury tzw. „wcześniejszej” na podstawie art. 46 

uer. i nabyły prawo do emerytury powszechnej po 1 stycz-

nia 2013 r. Kobiety te mają obecnie prawo wzruszyć osta-

teczne decyzje i prawomocne orzeczenia w ich sprawie 

w drodze wznowienia postępowań. W odniesieniu do innych 

objętych jego dyspozycją grup ubezpieczonych obowiązu-

je on w pełni i stanowi wciąż element wyliczeń należnych 

im emerytur w wieku powszechnym. Tytułem przykładu 

regułę obniżenia podstawy wymiaru emerytury powszech-

nej o pobrane emerytury organ rentowy zastosuje obec-

nie w stosunku do ubezpieczonego, który uzyskał prawo 

do emerytury powszechnej po 1 stycznia 2013 roku a po-

bierane wcześniej świadczenie przysługiwało mu z tytułu 

emerytury nauczycielskiej na podstawie art. 88 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Co więcej, w orzecznictwie Sądu Najwyższego zaob-

serwować można, jak się wydaje, dążenie do jak najwęż-

szego rozumienia skutków prawnych orzeczenia P 20/16. 

W uchwale 7 sędziów z dnia 28 listopada 2019 r., III UZP 

5/19, Sąd Najwyższy – nawiązując w uzasadnieniu wprost 

do tego wyroku – podtrzymał swoje poprzednie stanowi-

sko dotyczące momentu decydującego o zastosowaniu 

obniżenia dochodząc do wniosku, iż należy je zastoso-
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wać w przypadku kobiety, która urodziła się w 1952 roku, 

nabyła prawo do emerytury w wieku powszechnym 

w 2012 roku, lecz złożyła wniosek o jej naliczenie dopiero 

po 1 stycznia 2013 r.9 Tymczasem z uzasadnienia wyroku 

P 20/16 wynika explicite, że Trybunał traktuje wprowadze-

nie przepisu art. 25 ust. 1b jako zmianę zasad ustalania 

wysokości emerytury powszechnej, które to, jako element 

uprawnień emerytalnych – należy odróżnić od ostatecznej 

wysokości świadczeń, jakie obliczane są już po złożeniu 

wniosku. Podtrzymał też swoją poprzednio wyrażoną 

w postanowieniu P 11/14 opinię, że prawo do emerytu-

ry ustala się na dzień spełnienia warunków powstania 

prawa do tego świadczenia, bez względu na dzień zło-

żenia wniosku.

Znaczenie wyroku P 20/16 dla innych podmiotów obję-

tych regulacją art. 25 ust. 1b uer

Nie sposób uciec od stwierdzenia, że – zapominając 

na chwilę o procesowo zakreślonych granicach skutku 

normatywnego tego orzeczenia – Trybunał Konstytucyj-

ny dokonał oceny zgodności z Konstytucją przepisu 25 

ust. 1b uer wprowadzającego mechanizm obniżenia pod-

stawy emerytury powszechnej i w istocie ocena ta dała 
9 Pełna treść uchwały: „Przepis art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu-

rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z 
późn. zm.) ma zastosowanie do urodzonej w 1952 r. ubezpieczonej, która od 2008 r. pobiera-
ła wcześniejszą emeryturę, warunki uprawniające do przyznania emerytury z powszechnego 
wieku emerytalnego spełniła w 2012 r., a wniosek o przyznanie jej prawa do emerytury z 
powszechnego wieku emerytalnego złożyła w 2016 r.”

wynik negatywny w pełnym jego podmiotowym zakresie. 

W sytuacji kobiet rocznika 1953 nie ma elementów na tyle 

specyficznych, aby można było racjonalnie przypuszczać, 

że w przypadku innych objętych dyspozycją art. 25 ust. 

1b ubezpieczonych kontrola zgodności z Konstytucją 

rzeczonego przepisu byłaby co do zasadniczego wyniku 

inna. Pośrednio potwierdził to zresztą sam Trybunał nie 

zgadzając się z wnioskowanym przez Prokuratora Gene-

ralnego zawężeniem zakresu orzeczenia do szczególnej 

podstawy w art. 29 ust. 1 pkt 1 uer. Lektura uzasadnienia 

i zawarta w niej treść argumentów Trybunału wyraźnie 

wskazuje, że wprowadzając zaskarżony przepis państwo 

złamało zaufanie do siebie i stanowionego siebie prawa 

nie tylko obywatelek z rocznika 1953, ale wszystkich tych, 

którzy wpadli w pułapkę przyobiecanych przez to państwo 

korzyści płynących z wcześniejszej emerytury.

Fot. Pexel  pixabay
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Historia, co kołem się „tłoczy”...
RADCA PRAWNY Przemysław Majewski

W tym numerze biuletynu nawiążę do kil-

ku nazw geograficznych prosto ze Śre-

dniowiecza, które do dzisiaj funkcjonują 

w naszym języku oraz na mapie Polski. 

Pewnie nie raz, a może nawet i nie dwa, wielu z nas 

zastanawiało się skąd się wzięły nazwy miejscowości, 

które mijamy, albo przez które przejeżdżamy udając się 

do któregoś sądu mającego siedzibę poza miejscowością, 

w której wykonujemy zawód.1

Pierwsza taka ciekawostka to nazwy służebne i zawodo-

we. „Nazwy służebne są w Polsce związane z wczesnośre-

dniowieczną organizacją gospodarczą, która polegała na 

wykonywaniu przez określone grupy ludzi pewnych czyn-

ności usług na rzecz księcia , jego dworu i drużyny. Począ-

tek tego rodzaju organizacji to służebnej jest datowany 

na wiek X. Większość wsi o nazwach upamiętniających 

powinności służebne powstały w X–XII wieku. Podstawę 

nazw służebnych stanowią określenia ludzi ze względu na 

wykonywany zawód.”1

Jadąc do Jędrzejowa mijamy wieś Szewce. Nazwa ta 

pochodzi od powinności mieszkańców, którzy świadczyli 

usługi na rzecz pobliskiego zamku w Chęcinach, powsta-

łego za Kazimierza Wielkiego. Szewcy zaliczali się do lud-

ności służebnej działającej dla potrzeb załogi pobliskiej 

warowni w ramach organizacji gospodarczej i militarnej 

państwa Piastów. 

Jeżeli udajemy się do krakowskich sądów, to pewnie 

zwrócimy uwagę na Słomniki, zwane wcześniej Szłomni-

ki. Miejscowość ta była już wymieniana w źródłach z XIII 

wieku. „Pierwotna postać Szłomniki pochodzi od szłom-

ników, ludzi wyrabiających szłomy czyli chełmy. Była to 

ludność służebna, pracująca dla potrzeb książęcego dwo-

ru w ramach książęcej organizacji gospodarczej. Zmiana 

Szłomniki na Słomniki jest wynikiem mazurzenia (gwa-

rowej wymowy sz jak s).2Może być taka sytuacja, że w 

1 M.Malec,Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2003, str.18

2 Op.cit. str. 22

Słomnikach będzie objazd do Krakowa przez Proszowice. 

W takiej sytuacji będzie nam dane bawić przejazdem 

przez Szczytniki. „Nazwa notowana w źródłach od XIII 

wieku: Scithniki (1243), Sczytnyky (1470-80), pochodzi od 

wyrazu szczytnik wyrabiający szczyty, tj. tarcze. Szczyt-

nicy byli ludnością służebną, ich powinnością był wyrób 

tarczy dla księcia i jego wojska. Jeszcze dziś występuje na 

terenie Polski 6 miejscowości o nazwie Szczytniki. Są one 

śladem istnienia wczesnofeudalnej organizacji gospodar-

czej w państwie piastowskim’.3

Wyjazd do sądu w Olkuszu, bądź do Katowic może się 

wiązać z przejazdem przez wsie o nazwie Lgota (Wielka, 

Murowana, Błotna). Nazwa ta jest pozostałością wcze-

snofeudalnej organizacji gospodarki opartej na „obyczaju 

wolnych gości”. Goście osadzeni na ziemiach dotychczas 

nie uprawianych otrzymywali zwolnienie na pierwsze 

lata od czynszu i innych ciężarów. Stąd zapewne pocho-

dzą – przynajmniej niektóre – nazwy wsie „Wole i Lgoty.”4 

Z reguły lgoty były osadami założonymi na suchym korze-

niu z zastosowaniem dla jej nowych mieszkańców ulgi na 

zagospodarowanie. Często wiązało się to z koniecznością 

wykarczowania lasu i zagospodarowania nieprzyjaznego 

terenu. W związku z tym w osadach zakładanych na su-

chym korzeniu okres wolnizny (lgoty) wynosił do 24 lat. 

W Polsce osady na suchym korzeniu lokowano powszech-

nie od XIII wieku w związku z ożywionym ruchem koloni-

zacyjnym na prawie niemieckim.

3 Op.cit.23
4 J.Bardach, Historia państwa i prawa Polski, T I, wyd.PWN, Warszawa 1965, str. 191
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Warto czytać
RADCA PRAWNY Przemysław Majewski

Zbliża się czas Świąt Bożego Narodzenia, prezentów 

pod choinkę, no chyba że ktoś „pcha do skarpety”, więc 

uznałem że może warto przeczytać taką książkę, która 

w  sprzyjających okolicznościach przyrody trafi nam się 

właśnie jako prezent. Nim jednak przejdę do meritum, 

taka trochę nostalgiczna nuta się u mnie pojawiła. Na 

pierwszym wykładzie z powszechnej historii państwa 

i prawa, pani Profesor Grażyna Bałtruszjtys-Piotrowska, 

która prowadziła zajęcia, skomplementowała nas mówiąc, 

że piękny zawód sobie wybraliśmy, ale zaraz nieco ostu-

dziła nasze zadowolenie stwierdzeniem, że już do koń-

ca życia będziemy się uczyć. Aby jednak nie pozostawić 

(przynajmniej u niektórych), łyżki dziegciu zaraz dodała, 

że nauka to przywilej młodości, a to oznacza pozosta-

nie wiecznie młodym. Ha, świetna perspektywa i chyba 

szerzej znana, bo z tego co kojarzę po wypowiedzi jed-

nego z absolwentów krakowskiej szkoły prawa, to na UJ 

też ją znają. 

Ok, ale do rzeczy. Jako że czas prezentów można połą-

czyć z nauką, to idźmy tą drogą. Skoro w naszej profesji 

na naukę nie dość, że nigdy nie jest za późno, to poza tym 

przywołanym wyżej przywilejem, mamy także przecież 

ustawowy i deontologiczny obowiązek kształcenia usta-

wicznego, więc jak „wpadła mi w ręce” ciekawa książka 

uznałem, że nie będę tego trzymał w tajemnicy. Dlatego 

dzisiaj tak trochę nietypowo. Będzie książka, którą warto 

czytać, a może nawet dwie. Ba, właściwie to aż cztery. Ta 

książka (ew. te książki) to właśnie instrument pozwalający 

czy zapewniający ciągłość procesu uczenia się.

Od jakiegoś czasu szukałem tzw. „dobrej” książki do 

j.angielskiego. Na rynku jest całe mnóstwo wydawnictw 

oferujących książki językowe wraz z materiałami dodat-

kowymi. Półki w księgarniach się wręcz uginają, a witry-

ny internetowe aż puchną o ofert, a wiele z nich zawiera 

nawet ciekawe autorskie patenty na opanowanie języka 

obcego. Niestety zdecydowana większość z nich (no może 

poza tymi od „patentów”) jest bardzo do siebie podob-

na. Takie same schematy ćwiczeń, podobne rozmówki, 

natłok mało przydatnych informacji. Ponieważ w dobie 

pandemii nastąpił wzrost oddziaływania social mediów, 

Fot. Pexels Pixabay
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to cały czas szukając czegoś extraordynaryjnego, oczywi-

ście sięgnąłem do nieograniczonych wyobraźnią zasobów 

internetów, czyli fb, insta czy yt-a. Zgodnie z powszech-

nie znaną zasadą „szukajcie, a znajdziecie” niesiony siłą 

linków, przekierowań oraz #tagów zainteresowałem się 

nietypowo brzmiącym tytułem „GRAMA to nie DRAMA. 

Angielska gramatyka, czyli czasy i inne dziwne rzeczy”. Sko-

ro tytuł jest inny niż wszystkie pozostałe, to może właśnie 

jest dobry trop. Przy okazji ujawnia się siła mediów dzięki, 

którym jestem przekonany, ta książka powstała. Autorka 

Arlena Witt zgromadziła na swoim kanale YT ponad pięć-

set tysięcy obserwatorów, prowadzi swój Instagram, 

stronę internetową ucząc jednocześnie angielskiego. 

Ma też swoje Q&A. Tam właśnie dowiedziałem się jak 

powstała książka, co zawiera i jaki jest sposób przeka-

zu językowego. W tym miejscu ciekawostka. Książka jest 

dostępna wyłącznie w wydawnictwie i jest dodrukowywa-

na seriami, co pozwala na bieżąco wprowadzać poprawki 

czy modyfikacje, bez pozostawiania niesprzedanej masy. 

Z punktu widzenia użytkownika ma jeszcze jedną zaletę, 

została podzielona na dwie części (dlatego wspominałem, 

że nawet dwie książki będą dzisiaj). Pozostałe jej walo-

ry, to możliwość pisania po niej, poznania aktualnego 

języka podanego po ludzku, zabawy cytatami z filmów 

seriali, czy tekstów znanych songów. Autorka podkreśla, 

że napisała taką książkę, jakiej sama chciałaby używać, 

a że nie brakuje Jej dowcipu, odrobiny autoironii, to wła-

śnie dlatego warto ją (je) czytać. Patrząc na zawartość 

przeznaczona jest nie tylko dla wiecznie zaczynających, 

ale przede wszystkim dla tych, którzy nawet mając solidne 

podstawy, zechcą nieco odkurzyć słownictwo, a przy oka-

zji się pouczyć, to zaś jak wyżej – przywilej. 

Wspomniałem także, że może nawet cztery książki. Jest 

jeszcze tej autorki „WŁADAJ i GADAJ czyli ujarzmij słowa 

i rozmawiaj swobodnie po angielsku”. Brzmi nieźle i tak też 

wygląda (w sensie, że są dwie części). Jeżeli „kiedykolwiek 

zdarzyła Ci się choć jedna z tych rzeczy:

Było Ci głupio, gdy mówiłeś po angielsku i nie potrafiłeś 

sobie przypomnieć nawet najprostszego słowa.

Wkurzyłeś się sam na siebie, gdy zobaczyłeś lub usłysza-

łeś słowo, które znałeś, ale nagle zapomniałeś, co znaczy.

Po fakcie (np. po rozmowie czy wysłaniu maila) stukną-

łeś się w czoło, bo przypomniałeś sobie, że mogłeś powie-

dzieć lub napisać inaczej.”

To właśnie jest to książka dla Ciebie.

Jeszcze wyjaśnienie dlaczego kojarzyło mi się z prezen-

tem (nawet nie chodzi o wymowę jednego z angielskich 

czasów). Cały ten set zamówiłem pod koniec listopada 

(wiadomo dowózka za free) i obserwowałem na śledze-

niu kiedy przyjdzie, bo wydawca zapewniał, że we śro-

dę. Rzeczywiście magazyn się uwinął i już parę minut po 

6 a.m. paczka była kołach. Niestety towar utknął na długie 

kilka dni w oddziale kuriera i już w ramach podniesionego 

ciśnienia miałem monitować, gdy w niedzielę (w same-

go Mikołaja) otrzymałem sms i maila, że paczka czeka na 

wskazanej stacji paliw. Kurier dorzucił audiobooka za szyb-

ki odbiór „ze szafy”, więc nastąpiła stabilizacja ciśnienia. 

Powiem szczerze, parafrazując tytuł książki jednego 

z bardziej znanych polityków, że good value for money. 

Ponadto informacja, że kupując egzemplarz tej książki 

ufundowałem ciepły posiłek w ramach programu Pajacyk, 

był dodatkowym miłym plastrem.

Fot. Kaboompics
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Łacina po trzykroć
Zebrał: RADCA PRAWNY Przemysław Witkowski

Beatius est magis dare, quam accipere.

Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu.

***

Satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari.

Lepiej jest bowiem pozostawić nieukarany występek złoczyńcy, niż skazać niewinnego.

***

Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere.

Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.
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„Kuchnia dla zabieganych, 
zapracowanych i niemających czasu 

na gotowanie”
RADCA PRAWNY Elżbieta Podraza

Niektórzy twierdzą nawet, że łuska tej ryby ma 

magiczną moc przyciągania pieniędzy... Ale tak 

na serio- karp musi być. To tradycja. To must 

have na świątecznym stole. Nie powinno na nim zabrak-

nąć smażonego karpia, marynowanych śledzi, czerwone-

go barszczu, a także makowca czy piernika. Ale ponieważ 

nigdy nie lubiłam i nadal nie przepadam za smażonym 

karpiem, na Wigilię serwuję rybę po grecku. I choć z Gre-

cją nie ma ona nic wspólnego, to uwielbiam ten smak 

i zapach. Jest pyszna na ciepło i zimno i szybko znika 

z półmiska. Uwielbiają ją dzieci i dorośli, zatem do dzieła. 

Wigilia bez karpia? 

SKŁADNIKI

• 1 kg filetów rybnych (polecam dorsza, ale również 

smaczny będzie mintaj)

• sok z cytryny (albo dwóch cytryn, wedle uznania), 

świeżo wyciśnięty, do skropienia ryby

• 2–2,5 łyżeczki soli, plus odrobina do smaku

• 2–2,5 łyżeczki pieprzu czarnego, mielonego, plus 

dodatkowa ilość do smaku

• 4 średnie cebule-pokrojone w drobną kostkę

• 5 średniej wielkości marchewek startych na 

„grubych oczkach”

• 1 duży korzeń pietruszki starty jak marchewka

• 80 g oliwy z oliwek

• 300 g białego wina

• 800 g pomidorów z puszki, krojonych 

• 2 liście laurowe suszone

• 2 łyżeczki cukru

• 2 łyżeczki papryki słodkiej, mielonejFot. Nicole-Michalou
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WYKONANIE:

Oczyszczona i wysuszoną rybę nacieram solę, pie-

przem. Następnie skrapiam sokiem z cytryny. Rybę 

można usmażyć albo przygotować na parze. Rybę nale-

ży pozostawić w naczyniu, w którym była smażona lub 

duszona. Na głębokiej patelni podgrzewam delikatnie 

oliwę i dodaję posiekaną cebulę. Trzeba uważać, żeby 

cebula nie brązowiała- wówczas danie będzie gorz-

kie. Następnie dodaję startą marchewkę i pietruszkę, 

pomidory, wino, pozostałą sól, pieprz, paprykę, liście 

laurowe (opcjonalnie można dodać 2–3 ziarna ziela an-

gielskiego) i wszystko gotuję na wolnym ogniu około 

25 minut (do uzyskania efektu al dente). Może być po-

trzeba podlania warzyw wodą. Zdarza się, że na tym 

etapie smak nie do końca jest satysfakcjonujący, więc 

dla jego podkręcenia dodaję zazwyczaj do warzyw 1–2 

łyżeczki koncentratu pomidorowego. Bardzo ważnym 

elementem przepisu jest to, żeby przekładać gorącą 

rybę gorącymi warzywami- jeżeli zrobicie to na zimno, 

nie uzyskacie smaku, który jest doskonały.

Ozdoby, dodatki i inne elementy dania pozostawiam 

Waszej kreacji. 

Na koniec życzę sobie i Wam nie gasnącej nadziei 

i radości. Do otwartych serc niech przyjdzie Pan 

i umocni nas swoim pokojem, byśmy go mogli rozdawać 

wszędzie tam, gdzie niepokój. Błogosławionych świąt 

Bożego Narodzenia.

Fot. Nicole Michalou   
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„Z życia wzięte”
RADCA PRAWNY Przemysław Witkowski

Kończy się rok, pora na podsumowania lub prognozy 

na przyszłość. W lutym 2020 r. ukazał się pierwszy nu-

mer Biuletynu OIRP Kielce, który – jak wyrażam nadzie-

ję – będzie ukazywał się cyklicznie w przyszłych latach. 

W 2020 r. (także cyklicznie) przez wszystkie przypadki 

odmieniano słowo „koronawirus”, co nie dziwi, biorąc pod 

uwagę wpływ, jaki pandemia wywarła na życie codzienne 

każdego z nas. Dokonując podsumowania 2020 roku za-

cząłem się zastanawiać, jaki powinien być „radca prawny 

w dobie pandemii”. Nie sposób nie odnosić się do skut-

ków sytuacji epidemiologicznej, jakie nastąpiły w sferze 

zawodowej radców prawnych, ale bardziej chodzi o szu-

kanie skutecznych rozwiązań minimalizujących straty (Na 

marginesie, używanie podwójnego zaprzeczenia jest ryzy-

kowne – Anglicy nie zrozumieją, choć Pink Floyd śpiewali 

„We don’t need no education”).

Łatwo nie jest, prochu nie wymyślę, ale szukając wska-

zówki, motywu przewodniego na 2021 rok przyszło mi 

na myśl wyrażenie „spodziewaj się niespodziewanego”. 

Wszakże Heraklit z Efezu powiedział: Kto nie spodziewa 

się niespodziewanego, ten nie odkryje go. W jaki sposób 

odpowiemy koronawirusowi na gruncie życia prywat-

nego? Trudno wskazać jednoznaczną odpowiedź. A jak 

zareagować w życiu zawodowym? Tutaj można pokusić 

się o pewne ogólne stwierdzenia.

Jeśli mamy spodziewać się niespodziewanego, 

z pewnością radca prawny powinien mieć coś z Beth 

Harmon – głównej bohaterki serialu „Gambit Królo-

wej”, emitowanego na jednej z platform streamingo-

wych (ciekawostka: rolę zimnego arcymistrza szacho-

wego Borgova gra Marcin Dorociński i trzeba przyznać, 

że robi to świetnie). Wspomniana Beth jest szachistką, 

Radca prawny w dobie pandemii 

Fot. Andrea  Picquadio
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która rozgrywając partie szachowe zawsze musi zakła-

dać, że jej przeciwnik wykona ruch, którego ona się nie 

spodziewała, ale mimo to powinna ona być w stanie na 

niego odpowiedzieć. Główna bohaterka, mimo swoich 

słabości i popełnianych błędów życiowych, wytrwa-

le dąży do celu, a jej analityczny umysł i przenikliwość 

(i nie chodzi mi o hipnotyzujące oczy bohaterki) 

pozwalają jej przetrwać trudne chwile.

Dobry radca prawny powinien także czerpać z po-

staci, jaką jest Sherlock Holmes, szczególnie ten, uka-

zany w serialu BBC z 2010 r., osadzonym we współ-

czesnym świecie. Jakie wzorce? Szukanie z pozoru 

nie pasujących do siebie elementów, skupianie uwagi 

na szczegółach, sztuka dedukcji, a także… używanie 

nowych technologii – Sherlock nie rozstaje się ze swo-

im smartfonem. Szczególnie ta ostania kwestia – 

używanie nowych technologi w pracy zawodowej 

radców prawnych – wydawać by się mogło rzeczą 

oczywistą, szczególnie wśród młodych radców praw-

nych. Jednakże, jak wskazał Richard Susskind – według 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA) 

najczęściej cytowana osoba na świecie na tematy zwią-

zane z przyszłością zawodów prawniczych, najwięk-

szą przeszkodą w świadczeniu usług prawnych są sami 

prawnicy (https://www.americanbar.org/news/aba-

news/publications/youraba/2020/youraba-septem-

ber-2020/futurist-susskind-sees/). Co ciekawe, ten 

autorytet w skali światowej wskazuje, że starsi prawni-

cy są bardziej otwarci na używanie nowe technologi do 

celów zawodowych, niż młodsi. Czy ta wypowiedź od-

nosi się także do polskiego rynku prawniczego? Trudno 

powiedzieć, gdyż wskazany cytat jest wypowiedzią an-

gielskiego prawnika dla amerykańskiego wydawnictwa, 

ale można ja potraktować jako pewien sygnał, melodię 

przyszłości wskazującą, że wbrew stereotypom to bar-

dziej doświadczeni radcowie być może lepiej rozumieją 

wyzwania, jakie stawia przed nami zmieniający się świat. 

Z pewnością używanie nowych technologii nabierze w 

przyszłym roku jeszcze większego znaczenia, a każdy z 

Nas posiada zapewne jeszcze rezerwy do wykorzystania 

na tym polu.

Kończąc, podzielę się jeszcze jedną refleksją. Z jednej 

strony każdy radca prawny jest w sposób indywidualny 

odpowiedzialny za wykonywanie swoich obowiązków 

radcowskich, za swoją praktykę radcowską, ale z drugiej 

tworzymy pewną zbiorowość, wspólnotę, gdzie każdy 

jest po części odpowiedzialny za każdego. Błąd jednego 

z Nas negatywnie rzutuje na opinię o pozostałych, a suk-

ces jednego – przysparza chwały całej wspólnocie. Stąd 

też intensyfikacja działań Naszej Izby podejmowanych na 

rzecz promocji zawodu radcy prawnego.

Ale to już temat na kolejny felieton...

Fot. Cottonbro
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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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Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

ul. Przecznica 6 lok. 4

25-513 Kielce

tel. 41 341 56 04
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