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Słów kilka
RADCA PRAWNY Przemysław Majewski

O

ddajemy do rąk czytelników kolejny numer

czym było prawo składu, zapraszam do lektury.

naszego biuletynu, tym razem niekoniecznie

Natomiast jeżeli chodzi o kolejną w miarę stałą

grubszy, choć jest to numer podwójny. Nieco

rubrykę, to w tym miesiącu warto czytać Najlepsze

nas spowolniły problemy organizacyjne, nadal wyczu-

miasto świata Tomasza Piątka, architekta z zacięciem

walna obecność Coronavirusa oraz ostatecznie, długo

dziennikarskim, który przeprowadza nas przez gruzowi-

wyczekiwany okres urlopowy. Zapewniam, że będzie

ska powojennej Warszawy i oprowadza przez ogromny

można znaleźć nim wiele ciekawych i dotychczas nie pre-

plac budowy.

zentowanych na łamach naszego czasopisma materiałów.

Tradycyjnie, czyli jak zawsze „na deser” pani mece-

Skarbnik Izby mecenas Maciej Stemplewski ma dla

nas Elżbieta Podraza, tym razem z wakacyjnym kocioł-

nas, bardzo ciekawą niespodziankę. Otóż idąc w kie-

kiem. Tak… są kulinarne wariacje, upss wakacje.

runku dalszej cyfryzacji, od 1 września rusza portal

Ponieważ ten numer nieco odbiega od poprzednich,

OIRP24 do obsługi spraw organizacyjnych i samorzą-

to charakterystycznym elementem tego numeru będzie

dowych. Jest to aplikacja mobilna dedykowana radcom

okładka. Okładka stanowi hołd dla powstańców

prawnym i aplikantom.

warszawskich, którzy przez 63 dni bronili honoru

Mam też przyjemność zaanonsować świetny artykuł

Warszawy. My o nich pamiętamy, uczymy o tym nasze

Tomasza Wojtysia z Akademii Pana Lexa, w którym krok

dzieci. Bądźmy dobrej myśli, że inni też będą pamiętać,

po kroku jesteśmy przeprowadzeni przez meandry pro-

nie tylko podczas oficjałek, a drzwi budynków publicz-

filu osobistego i firmowego prawnika w social mediach.

nych będą dla nich zawsze już stał y otworem, bo ONI

Dodatkową zachętą niech będzie, że jest to ujęcie

naprawdę już nie muszą brać ich szturmem, jak w tam-

z perspektywy socjologa. Przywołane przez Autora

tych latach gmach PAST-y.

przykłady ilustrujące konkretne zastosowania omawia-

Rozpoczynamy na łamach naszego Biuletynu przygo-

nych przez niego możliwych form przekazu są przeja-

towania do 40 rocznicy uchwalenia ustawy o radcach

wem Jego osobistej koncepcji artykułu i nie stanowią

prawnych. Przez kolejne miesiące będziemy rozmawiać

promocji którejkolwiek z wymienionych osób czy kan-

z ludźmi, którzy tworzyli samorząd, odcisnęli na nim

celarii oraz nie zostały przywołane na zlecenie Redakcji

„swoją pieczęć”. Będziemy to łączyć z przedstawianiem

Co raz częstsze kontakty z cudzoziemcami i po-

sylwetek i dorobku niezwykł ych ludzi, którzy two-

wstające spory na tym tle, niejednokrotnie wymuszają

rzą, leczą, publikują, nauczają, wchodzą w interakcje

poddanie się jurysdykcji sądowej, bądź arbitrażowej.

z naszą społecznością. Dlatego w tym numerze wywiad

Bywa, że rodzi to potrzebe sprowadzenia tłumacza na

z Dyrektorem Filharmonii Świętokrzyskiej Jackiem

salę rozpraw. Pan mecenas Norbert Banaczek wskazu-

Rogalą – jak się okaże po jego lekturze c,złowiekiem

je na jakie elementy powinniśmy zwrócić uwagę oraz

orkiestrą, czy może bardziej poprawnie człowiekiem

jak przygotować się do procesu z udziałem tłumacza.

renesansu. Jednocześnie ta rozmowa jest zaprosze-

W historii co kołem się tłoczy znajdziemy jak zwykle
kilka ciekawostek z historycznej otchłani, ale takich

niem na III Festiwal Muzyki i Filmu, który odbędzie się
w pierwszej dekadzie września.

które nadal funkcjonują w obrocie. Jeżeli ktoś jeszcze

No i garść aktualności, bez tego felieton nie istnieje.

nie wie skąd się wzięło określenie przemytnik, albo

Jest dobrze jeżeli chodzi o potencjalny zasięg naszego
3
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Fot.Priscilla-du-Preez

Biuletynu. Domniemywam subiektywnie pewnie, że

mamy świetnie napisany artykuł naszego kolegi Jaku-

polecana w jednym z ostatnich numerów "Sztuka

ba Makucha. Jest to praktyczny komentarz do kwestii

manipulacji" pióra profesora Stelmacha, chyba była

mającej kapitalne znaczenie dla wnioskodawcy, czy

w związku z rekomendacją czytana, jeżeli weźmiemy

żądana informacja publiczna ma charakter informacji

pod uwagę sposób wyjaśnienia szerszej publiczności,

przetworzonej, artykuł stanowi więc próbę należytej

jak to z tymi 5 prawnikami było, a w zasadzie 4, bo

kwalifikacji żądanej informacji publicznej (prostej lub

jeden z tej piątki to historyk ustroju. Chociaż w tej kwe-

przetworzonej).

stii to i przedwojenne książki zajmowały stanowisko.
Odnotowaliśmy też zapowiedź najnowszej książki
profesora Matczaka, „Jak wychować rapera. Bezradnik”.
Dla wszystkich zainteresowanych zamieszczam link do
yutuba https://youtu.be/5fkPweefsFs ale nie tylko
dlatego zwracam uwagę na tą ważną postać (i nie wyłącznie jako przedstawiciela doktryny). Otóż od jakieś
czasu, podobnie jak to u nas się dzieje, pan Profesor
zachęca do czytania, stąd odesłanie. Czyżby też i nas
wcześniej czytał? Jest to możliwe, wszak wykonujemy
ten sam zawód.
Dla kolegów i koleżanek, toczących spory o dostęp
do informacji publicznej (z każdej strony barykady)
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Majewski (numer podwójny to i felieton na dwie strony)
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Nasza Izba w naszych rękach
RADCA PRAWNY Maciej Stemplewski

N

iewątpliwie ostatni czas odcisnął trwałe

ne sprawdzenie dostępnych szkoleń, zapisanie się na

piętnow różnych sferach naszego życia, tak-

nie jak, również sprawdzenie stanu punktów szkole-

że na naszym życiu zawodowym jako radców

niowych. Osoby zainteresowane, już w tym roku będą

prawnych oraz członków samorządu radcowskiego.

mogł y zgłosić się przez Portal deklarację świadczenia

Przyśpieszona cyfryzacja w wielu dziedzinach pokazuje

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. W ramach tej aplikacji,

wielkie możliwości unowocześnienia, przyśpieszenia

w sposób zautomatyzowany, zostanie też przeprowa-

i uproszczenia w załatwianiu naszych spraw.

dzone losowanie osób świadczących taką pomoc.

Zmiany nie omijają również naszego samorządu,

Choć jest to niewidoczne dla użytkownika, od strony

z jednej strony wymuszając – ale może nawet bardziej

działania Izby nastąpiła integracji wielu baz danych

zachęcając – do wprowadzania nowych rozwiązań

i automatyczne powiązanie procesów obsługiwanych

w funkcjonowaniu naszej Izby. Między innymi te

przez różne podmioty, np. Polską Wytwórnię Papierów

okoliczności

OIRP

Wartościowych czy Krajową Izbę Radców Prawnych.

w Kielcach ws. przyśpieszenia procesu cyfryzacji

Pracownicy Izby stają się bardziej moderatorami

działalności Izby, którego pierwszym etapem jest

tych procesów niż ich dysponentami. Pozwala to na

wdrożenie we wrześniu 2021 r. „Portalu OIRP24” do

skupienie się na innych czynnościach biurowych Izby,

obsługi szeregu spraw organizacyjno-samorządowych.

niezbędnych dla jej funkcjonowania, a bezpośrednio

Dedykowana aplikacja mobilna zapewni możliwość

nie związanych z obsługą radców prawnych.

zdecydowały

o

decyzji

Rady

zdalnego kontaktu z Izbą – kontaktu zawsze, wszędzie,

Zachęcamy do instalacji aplikacji i korzystania

z dowolnego miejsca pod warunkiem posiadania tele-

z Portalu OIRP24. Stale zbieramy uwagi i wnioski doty-

fonu, komputera czy tabletu z dostępem do Internetu.

czące funkcjonowania aplikacji. Chcemy aby Portal się

Nie bez powodu hasłem wdrożenia Portalu jest

zmieniał, rozwijał, uczył, aby jeszcze lepiej, szybciej

„Nasza Izba w Naszych rękach”. To zarówno dosłowne, jak i w przenośni, oddanie wielu spraw izbowych
wprost „do naszych rąk” – na telefon lub komputer.

i prościej załatwiać nasze sprawy Izbowe.
Koleżankom i kolegom życzę jak najlepszych
doświadczeń w korzystaniu z Portalu OIRP24!

Chcemy by radca prawny pojawiał się w Izbie wtedy,
kiedy chce, a nie wtedy kiedy musi, bo obligują go do
tego wyłącznie proste sprawy formalne.
Oddajemy w ręce Koleżanek i Kolegów najważniejsze z ich punktu widzenia procesy i sprawy. Każdy
radca prawny samodzielnie może, sprawdzać i edytować swoje dane ewidencyjne czy też przygotować
i wysłać wniosek o wydanie legitymacji. Radcowie
mogą również sprawdzić stan swoich rozliczeń z Izbą,
dokonać szybkiej płatności bez zbędnych formalności,
z wykorzystaniem powszechnie znanego operatora
szybkich przelewów. Aplikacja pozwala na samodzielFot. Pete Linforth (Pixabay)
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Punkt widzenia
SOCJOLOG Tomasz Wojtyś

Profil osobisty czy profil firmowy prawnika na linkedin?
Czy prowadząc kancelarię prawną, lepiej jest prowadzić
profil prywatny czy firmowy?

P

rawnik odpowiedziałby pewnie „to zależy”.

ZACZNIJ DO ZDJĘCIA

Ale ja na szczęście nie jestem prawnikiem, tylko

LinkedIn nie lubi profili bez zdjęcia. Nie mam tu na

socjologiem ☺ I mogę odpowiedzieć: i taki,

myśli tylko algorytmów portalu – brak zdjęcia LI trak-

i taki. Ale dziś zajmiemy się tym pierwszym.

6

tuje jako niepełny profil. Mam na myśli bardziej to, że

LinkedIn pozwala na prowadzenie dwóch rodzajów

użytkownicy portalu, społeczność LinkedIn, z dystan-

profili – prywatnego i firmowego. Prywatny profil to

sem traktuje osoby, które nie pokazują twarzy. Takie

ten, który zakładamy w pierwszej kolejności. Prowa-

konta często traktowane są jak „fejkowe”, wiele osób

dząc nas przez proces rejestracji LinkedIn pyta o kilka

deklaruje, że nie przyjmuje zaproszeń od osób, które

spraw, czyli przede wszystkim o nasze imię i nazwisko,

nie mają zdjęć.

miejscowość w której mieszkamy czy nasze stanowisko

Specjaliści od LinkedIn czy od marketingu prawni-

i miejsce pracy. Dzięki temu już na starcie nasz profil

czego często podpowiadają, że na potrzeby takiego

nie jest całkiem pusty, ale… z pewnością poruszając się

konta warto zdecydować się na fotograficzną sesję

po LinkedIn spotkaliście przynajmniej kilka osób, które

biznesową i jest w tym trochę prawdy – dobre zdję-

niewiele więcej danych o sobie wprowadziły i wiemy

cia faktycznie robią robotę, ale z drugiej strony jeśli

o nich co najwyżej, jak się nazywają i gdzie mieszka-

brak profesjonalnych zdjęć miałby spowodować, że

ją. Warto w przemyślany sposób uzupełnić swój profil,

nie wkleimy żadnego zdjęcia, lub co gorsza w ogóle nie

aby osoby, które na niego trafią, wiedział y, z kim mają

zdecydujemy się na stworzenie swojego konta na Lin-

do czynienia.

kedIn, to zapomnijmy póki co o sesji foto. Wybierzmy
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spośród zdjęć, które mamy to, na którym wyglądamy

cie powinno być ilustracją tego, czym się zajmuję,

najkorzystniej, prezentujemy się profesjonalnie i takie,

a cały mój profil adresuję do konkretnego odbiorcy.

które dobrze będzie się prezentować w formie koła –

Ja na przykład obsługuję rynek kancelarii prawnych

bo właśnie w okręgu prezentowane będą nasze zdjęcia

i biznesu, więc moje zdjęcie musi być raczej stonowa-

u góry naszego profilu.

ne i poważne. Ale ktoś, kto na co dzień współpracuje

Jeżeli nie mamy żadnego dobrego zdjęcia, Linke-

z kreacją, reklamą, rynkiem gier komputerowych czy

dIn zaproponuje nam zrobienie zdjęcia za pomocą…

nawet IT, powinien swoje zdjęcie dopasować do swo-

kamery komputera czy telefonu, na którym jesteśmy

ich klientów. Jeśli widzę, że wszyscy moi najważniejsi

zalogowani. Dzięki temu od razu będziemy widzieć, jak

klienci (czy to aktualni, czy potencjalni) to panie i pa-

prezentuje się nasza facjata, dotniemy zdjęcie, wypro-

nowie w t-shirtach, to ja nie użyję zdjęcia w krawacie☺

stujemy czy użyjemy filtrów.
Zdjęcie jest ważne, bo to zazwyczaj pierwsza rzecz,

NAGŁÓWEK

na którą zwracają uwagę inni użytkownicy LinkedIn.

To miejsce, które poza Twoim zdjęciem oraz imieniem

Zdjęcia, których użylibyśmy jako profilowe np. na

i nazwiskiem widzą wszyscy użytkownicy LinkedIn.

Facebooku czy na Instagramie, nie zawsze będą paso-

Wystarczy, że polubisz jakiś post, skomentujesz coś

wał y do LinkedIna. Ale tu ważna uwaga! Moje zdję-

etc., społeczność LI zobaczy zawsze te kilka słów,

7
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które tu umieścisz. Trudno zatem o bardziej istotne

także elementem spójnej koncepcji całej kancelarii.

miejsce w cał ym Twoim profilu niż nagłówek.

Z takiego sposobu skorzystali np. prawnicy kancelarii

Większość prawników nie przywiązuje wagi dla tego

Prawo Gospodarka Zdrowie Banaszewska Modro. Za-

miejsca. Przeglądając profile radców prawnych zazwy-

równo sama kancelaria, jak i jej partnerzy, stosują jed-

czaj można tam znaleźć lakoniczne „radca prawny”, co

nakowe, wyboldowane nagłówki, mocno wyróżniające

nie ułatwia wyróżnienia się wśród 13 tysięcy innych

się wśród innych.

reprezentantów tego zawodu, którzy posiadają swoje

LinkedIn,

konta na LI.
Dużo więcej informacji dostają inni użytkownicy
serwisu, widząc np. „Radca prawny w kancelarii X” czy

albo

wkleić

do

nagłówka

emotikony,

można posłużyć się generatorami takimi jak np.
https://fsymbols.com/.

„Radca prawny w firmie Y”. Dobrą praktyką jest także

Jakie błędy można popełnić przy tworzeniu nagłówka?

informacja o naszej specjalizacji, np. „Radca prawny /

Cóż, wydaje się, że to niemożliwe, ale jednak o kilku

prawo gospodarcze / prawo autorskie”, „Partner, radca

zasadach trzeba pamiętać.

prawny, Immigration Lawyer, LL.M. German and Polish
Law" czy „Radca prawny/Compliance Officer".

Po pierwsze – nagłówek trzeba mieć. LinkedIn tworzy go automatycznie, więc może się zdarzyć, że nie

W nagłówku możemy umieszczać nie tylko słowa,

uzupełnimy pola „zawód” rejestrując się w serwisie,

ale także symbole. Można jak mecenas Katarzyna Zby-

lub wpiszemy tam cokolwiek, i może się okazać, że

szyńska – radca prawny Santander Bank Polska – użyć

dla społeczności LI będziemy np. „poławiaczem pereł ”.

w nagłówku emotikonów i przedstawić się tak: „radca

Znam też osoby, które mają to pole puste – wpisują

prawny

jedynie kropkę lub kreskę.

coach

mentor

", lub jak mecenas Domini-

ka Rowińska-Glonek: „Radca prawny 📌  Prawnik  przed-

Pamiętać tez trzeba o tym, że LinkedIn przycina nie-

siębiorstw 📌  Doradztwo  korporacyjne  📌  Umowy 📌

co nasz nagłówek. Aby przeczytać go w całości inni

Sprawy pracownicze". Dzięki użyciu emotikonów nasz

użytkownicy muszą często wejść na nasz profil. Warto

nagłówek mocno się wyróżnia, a dodatkowo pozwala

więc albo napisać go tak krótko, by w całości mieścił

na graficzne uporządkowanie treści.

się na ekranie LinkedIn, albo najważniejsze rzeczy ująć

Jeszcze innym sposobem wyróżnienia nagłówka jest
użycie innych niż tradycyjne czcionki. Może to być
ciekawy wyróżnik dla profilu osobistego prawnika, ale
8

Aby użyć innej czcionki, niż standardowe fonty

w pierwszych słowach, widocznych zawsze, gdy tylko
pojawi się nasza aktywność.
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Strona WWW Kancelarii

Strona Kancelarii na LinkedIn
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ZDJĘCIE TŁA
Profil osobisty
Wszystko to idealnie się ze sobą komponuje, jest proste,
przejrzyste, estetyczne, a jednocześnie trafiając na profil kogokolwiek z prawników Kancelarii, od razu widzę,
że mam do czynienia z osobą z zespołu PCS | Litter.
Jak

stworzyć

cjalne

narzędzia,

cover

foto?

choćby

w

Są

do

tego

popularnej

spe-

Canvie

https://www.canva.com/pl_pl/
Ja swoje proste zdjęcie tła stworzyłem w Paint :)
Jakie są sugerowane rozmiary grafik w LinkedIn?
Zdjęcie profilowe powinno mieć 400x400 pixeli, grafika
tła – 1584x396.
Jeśli dopiero zaczynasz swoje działania w social
mediach, w tym szczególnie właśnie na LinkedInie,
warto zwrócić uwagę na te 3 miejsca: zdjęcie profilowe, nagłówek i zdjęcie w tle. Wkrótce sam zauważysz
różnicę!

Fot. Daria Pimkina (Pixabay)

Fot. greg-bulla (Unsplash)
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***
Wywiad z Jackiem Rogalą dyrektorem
Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach
Jacek Rogala jest absolwentem Akademii Muzycznej
we Wrocławiu, którą ukończył z wyróżnieniem. Studia
kompozytorskie pod kierunkiem Grażyny PstrokońskiejNawratil (1990) oraz dyrygentura pod czujnym okiem
Marka Pijarowskiego (1992). W roku 2011 na UMFC
w Warszawie uzyskał tytuł doktora sztuki muzycznej.
W swym dorobku ma koncerty na festiwalach
i konkursach o uznanej renomie, zarówno w Europie,
Azji i obu Amerykach. Komponuje muzykę symfoniczną,
kameralną, chóralną i elektroniczną. Doczekał się
wykonań, oczywiście poza Polską, także w wielu
krajach Europy, w Ameryce Północnej.
Ceniony

dydaktyk,

wychowawca

uzdolnionej

muzycznie młodzieży, do niedawna w Kielcach na UJK,
a od roku 2016 dr hab. Jacek Rogala jest pedagogiem
Fot. Marcin Janda

Akademii Muzycznej w Łodzi.

Przede wszystkim gratuluje pięknego jubileuszu, 20 lat kierowania FŚ, to „kawał czasu”,
dłużej tą funkcję sprawował tylko Karol Anbild.

ma to również wymiar czysto artystyczny. Niedawno,

Dziękuję. Tak, to jest bardzo ciekawe doświadczenie.

koncercie powiedział: „gratuluję, brzmicie jak autor-

Można zaobserwować, jak zmienia się rzeczywistość,

ska orkiestra”. Ja sobie wtedy zdałem sprawę, że tak

a wraz z nią instytucja, jej znaczenie, jej działalność

może być właśnie dlatego, że jeden człowiek wpł ywa

programowa. Jest kilku kolegów, którzy mają dłuższy

na wizerunek i na brzmienie zespołu przez tak dłu-

staż. W sierpniu kończy swoją karierę szef Filharmonii

gi okres. Możemy więc patrzeć na poziom orkiestry,

Zielonogórskiej, Czesław Grabowski, który dyrektorem

na długofalową działalność programową, na wizerunek

był tam 35 lat. Wojciech Rajski Orkiestrą Kameralną

i na różne inne rzeczy. Nie chciałbym, by to zabrzmia-

w Sopocie kieruje już 40 lat. Mamy więc rekordzi-

ło nieskromnie, ale ja mam poczucie, że przez te 20

stów, ale takich osób jest coraz mniej i rzeczywiście

lat udało się stworzyć coś indywidualnego. I myślę tu

moje 20 lat pracy w Kielcach zaczyna należeć do

o całej instytucji, z fajnymi relacjami między ludźmi,

wyjątków. Można na to patrzeć z różnych stron, bo dla

co dziś wcale nie jest takie oczywiste, z pewnymi stan-

jednych będzie to dowód pewnego rodzaju dojrzałości

dardami działania, na określonym poziomie…

i świadomości tego, co się robi, a dla innych może to

Powiedz, czy kierując Filharmonią Świętokrzyską jako dyrektor naczelny i artystyczny
jesteś, albo może czujesz się bardziej artystą,

oznaczać „zmęczenie materiału”. Ale dla mnie to jest
przygoda życia i wielkie doświadczenie. Oczywiście,

gdy występowaliśmy na festiwalu w Busku Zdroju,
jeden ze znanych krytyków muzycznych, po naszym
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menedżerem, wizjonerem, a może nomen
omen człowiekiem orkiestrą?

tak mał ym budżecie – mieli dwóch szefów, prawdopo-

Od dawna trwają dyskusje, czy lepiej, by filharmo-

a w dłużej perspektywie destrukcją. Takie rzeczy

nię prowadził artysta, najczęściej dyrygent czy też

obserwujemy w kraju. Mamy także zespoł y, gdzie

menadżer, czyli o łączeniu bądź rozdzieleniu funkcji

wyznaczono szefa naczelnego, a on na dyrektora ar-

dyrektora naczelnego i artystycznego. Moje stanowi-

tystycznego wybrał dyrygenta z zagranicy. Ten zaś

sko na pewno wynika z moich doświadczeń i z tego,

często

że tak długo jestem tu, gdzie jestem. Uważam, że duże

korzystając ze swoich kontaktów może nawet fajnie

instytucje, w których jest kilka zespołów artystycz-

programuje, czyli wydaje dużo pieniędzy na projekty

nych, na przykład orkiestra, chór, orkiestra kameralna

artystyczne, ale już niekoniecznie wypełnia misję, bo nie

i zespoł y kameralne, gdzie pracuje ponad 200 czy 300

zna naszego środowiska, nie zaprasza naszych solistów,

osób, wymagają tego, żeby kierował nimi menadżer,

kompozytorów, dyrygentów, rzadziej gra polską muzykę.

czyli dyrektor naczelny, który stwarza warunki do

Tyle że jest to wygodne dla tego menadżera – to spo-

pracy

tych

sób na unikanie potencjalnych konfliktów, o których

poszczególnych zespołów. Ale w mniejszych instytu-

wspomniałem. Oczywiście znamy również przypadki,

cjach, takich jak kielecka, liczących około 100 etatów,

że szef-artysta nie radzi sobie z administrowaniem,

rozsądniejsze wydaje się łączenie tych funkcji. To

bo on musi jednak mieć jakieś talenty menadżerskie.

wiąże się często z gospodarowaniem zbyt mał ym

I tu warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że gdy podczas

budżetem, gdzie codziennie musisz ważyć decyzje, co

takich rozważań zwolennicy rozdziału funkcji chętnie

jest ważniejsze: jakaś forma funkcjonowania obiektu,

odwołują się do wzorców zachodnich, gdzie taki model

wynajmowania Sali czy dotycząca rozwoju zespołu

przeważa, to zapominają, że tam menedżerami instytu-

artystycznego lub jakiegoś działania programowego.

cji muzycznych są ludzie, którzy oprócz przygotowania

No i w momencie gdy łączysz te funkcje, to uczysz się

menadżerskiego mają przynajmniej średnie wykształ-

równoważenia tego wszystkiego. A gdybyśmy – przy

cenie muzyczne, czyli tacy, którzy rozumieją specyfikę

nawet

kilku

szefom

artystycznym

dobnie co druga decyzja kończyłaby się konfliktem,

żyje

trochę

obok

naszej

rzeczywistości,
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I mówię o tym tak obszernie, bo mam wewnętrzne

także pracowniczej wirus dokonał spustoszeń
czy może okazał się łaskawy?

przekonanie, że upieranie się przy rozdzielaniu funkcji

W samym zespole nie, ale już w rodzinach naszych

w instytucjach podobnych do naszej, może być dla nich

pracowników tak, co też przysporzyło pewnych emocji

pewnym zagrożeniem. Obawiam się, że to droga do ich

i problemów, które do dziś odbijają się echem. Oczy-

komercjalizacji, a w konsekwencji do utraty oblicza

wiście, u nas także toczy się podskórna dyskusja doty-

filharmonii z prawdziwego zdarzenia, w której najważ-

cząca szczepień, bo jesteśmy w regionie, gdzie społe-

niejszym elementem jest orkiestra, a nie sala. Bo przez

czeństwo jest podzielone, więc i w naszej grupie są ich

zmianę wizji kierowania tą instytucją, łatwo przesunąć

zwolennicy i przeciwnicy.

ten środek ciężkości. Póki mogę, o taką właśnie wizję,

Ja w tym miejscu deklaruję, poparcie dla idei
szczepień i jestem podwójnie zaszczepiony.

tej instytucji. U nas takich ludzi po prostu brakuje.

którą tworzę od lat, będę nadal zabiegał.

Tak, i tego byśmy chcieli i mówię to w swoim
imieniu, jak i licznej rzeszy melomanów
w Kielcach i bliskiej oraz dalszej okolicy
również. Powiedz, czy coś, a jeżeli tak, to
co zmieniło się w formule działania Filharmonii? Czy lockdown oraz inne ograniczenia
związane z pandemią miały istotny wpływ
na jej funkcjonowanie?

Ja też, ale muszę się liczyć z tym, że wśród moich współ-

O, tak. Pandemia miała ogromny wpł yw i cał y czas

zwykle z co najmniej rocznym wyprzedzeniem, a teraz

zastanawiam się, jaki będzie miała w przyszłości, bo

życie albo raczej pandemia zaczęła pisać scenariusze

to przecież nie jest koniec tego wszystkiego. Zacznijmy

i tę działalność programowaliśmy czasem kilkakrotnie,

od rzeczy bardzo pragmatycznych, czyli kłopotów

zmieniając wszystko nawet z tygodnia na tydzień.

finansowych, bo przestaliśmy mieć dochody ze sprzeto spowodowało konieczność pewnych przewartościo-

Ale wspomniałeś, że po części przynajmniej,
przyzwyczailiście odbiorcę do korzystania
z Filharmonii w domu.

wań. Po drugie, kwestie programowe – pracowaliśmy

No, nie tylko my, tak działał cały kraj, ba nawet cały świat.

w reżimie dotyczącym ilości muzyków obecnych na

z domu, więc już wiemy, że trzeba będzie w jakiś

Widzę na witrynie internetowej, że to nasza
Filharmonia zbudowała formułę „Poczuj
filharmonię w swoim domu.” Powiedz, czy
to jest właśnie formuła na stałe, czy się
sprawdziła, czy to jest coś, na czym możemy
naszym melomanom zależy?

sposób odbudowywać nawyk uczestnictwa w wydarze-

To znowu jest bardzo złożony problem. Z jednej strony,

niach artystycznych. Po czwarte, dystans w usytuowa-

pomimo bardzo dobrej współpracy z przyjaciółmi

niu publiczności, który ma wpływ na jej samopoczucie

WDK-u, którzy pomagali nam w nagrywaniu i emitowa-

i w końcu zmiany w sposobie działania organizatorów

niu naszych koncertów, te produkcje nie miały takiego

naszych wydarzeń, ich praca zdalna, która jednak

waloru jak wysokobudżetowe produkcje telewizyjne.

daleka jest od charakterystycznej dla nas pracy zespo-

To bardziej był y jednak takie transmisje robocze, a

łowej… Takich problemów pojawi się na pewno więcej…

nie produkcje z wozami transmisyjnymi, z masą kamer

Czy w zespole, czy też szerzej, w obsadzie

i mikrofonów. Myśmy wydawali na to wielokrotnie

daży biletów, wynajmu pomieszczeń, z dzierżaw, więc

estradzie, co miało wpł yw na ograniczenia repertuarowe. Po trzecie, większość czasu graliśmy „do internetu”, czyli przyzwyczailiśmy publiczność do tego,
że coś jest za darmo, że nie ma konieczności wyjścia

pracowników są osoby myślące inaczej. A pamiętaj,
że my pracujemy głównie w grupie, w dużym zespole,
co wpł ywa nie tylko na to, w jaki sposób organizujemy próby na estradzie lub jak obsługujemy widownię,
ale również na to, jak programujemy naszą działalność przy ograniczeniach i wytycznych sanitarnych.
Poza tym, naszą aktywność z natury rzeczy planujemy
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mniej, niż na w pełni profesjonalne produkcje tego typu.

teraz zaś zmierzamy do Hiszpanii. Zapraszamy więc

Już to pokazuje, jaka może być różnica jakościowa.

na trzy różne koncerty – muzyki filmowej, edukacyjny

W związku z tym to, żeby taką formułę kontynu-

i klasyczny, każdy z jakimś spojrzeniem na Hiszpanię.

ować, nie było i nie jest naszym celem. Wtedy to był

Na tym tle pokażemy filmy. Chcieliśmy, by pojawiła się

przymus, żeby móc pracować i istnieć w świadomo-

komedia, coś popularnego, dramat i film biograficzny,

ści społecznej. Co ciekawe, obserwowałem zmiany

więc … ile mamy wydarzeń od piątku do piątku?

w sposobie zachowania i grania nie tylko naszych

Jeśli dobrze widzę na zaproszeniu, to osiem.

muzyków, ale również solistów, ludzi z natury odpornych

I każde jest zupełnie inne. Ja bym nie potrafił wybrać

na stres bycia na estradzie. Nagłe pojawienie się kamer

jednego, które jest jakoś szczególnie ważne, po prostu

w jakiś sposób może nie tyle paraliżowało, co powo-

każde jest ciekawe, pokazuje odmienne oblicze szero-

dowało pewną ostrożność interpretacyjną, nadmierną

ko rozumianej kultury Pół wyspu Iberyjskiego.

poprawność, bo towarzyszyła nam świadomość, że to

To w takim razie zapytam, na które wydarzenia powinien zwrócić uwagę meloman, który
będzie chciał uczestniczyć w III Festiwalu
Filmu i Muzyki w dniach od 3 do 10 września
tego roku. W czym powinien wziąć udział?

Jasne. To zadam trochę może przewrotne
pytanie, nawiązujące nieco do poprzedniego.
Czy trudno jest będąc dyrygentem, a przecież
nim jesteś, oddziaływać na zespół, który
ma zarówno swoje sukcesy, jak również
swoje przyzwyczajenia czy charakterystyczne zachowania? W koncercie finałowym VIVA ESPAÑA w dniu 10 września 2021
wystąpi Cracow Guitar Quartet. Jest to
zespół mający „swoją pieczęć brzmieniową”.
Jak w takim razie będziesz się komunikował za pośrednictwem swojej czarodziejskiej różdżki z zespołem, który funkcjonuje
na rynku muzycznym od wielu, wielu lat
i ma swoje sukcesy? Czy on się podda?

We wszystkim. Serio. Myśmy przez długi czas prezen-

Ale on się nie musi poddawać. Na tym polega właśnie

towali raz w miesiącu różnie rozumiane artystyczne

rola solisty czy w tym wypadku zespołu, który

kino: filmy fabularne, które gdzieś przemknęły, nie był y

wystąpi w pierwszoplanowej roli i „popisuje się” przed

hitami kinowymi, ale był y z naszego punktu widzenia

publicznością swoimi niezwykł ymi umiejętnościami.

wartościowymi produkcjami albo filmy muzyczne,

Natomiast orkiestra wraz dyrygentem mu towarzy-

biograficzne czy dokumentalne. Nie ukrywam, że mieli-

szą, kooperują, dyskutują, dopowiadają, stanowiąc

śmy z tym dużo problemów, bo albo nie było dostępnej

jednocześnie tło. Nasza rola przy takim utworze, bo

licencji, albo tłumaczenia, albo film nagle okazywał się

Kwartet wykona z nami jeden utwór, Koncert anda-

nieosiągalny. Między innymi pandemia, ale nie tylko

luzyjski Joaquina Rodrigo, polega na współtworzeniu

ona spowodowała, że postanowiliśmy trochę zmienić

i stworzeniu mu warunków do tego, aby to co w za-

formułę i spróbować to połączyć w formę festiwalu

ciszu wieloletnich prób przygotował, w jak najpełniej-

filmu i muzyki. Jednak aby nie było tak łatwo, narzucili-

szej formie mógł zaprezentować. Czyli akurat to, o co

śmy sobie, że każdy z tych corocznych festiwali będzie

pytasz, to moment, w którym jako dyrygent staram się

prezentował dorobek jednego kraju. Mieliśmy już festi-

stworzyć możliwość, żeby solista czy zespół poczuł się

wale dotyczące kinematografii włoskiej i francuskiej,

komfortowo i aby to on dał z siebie wszystko. A propo-

idzie w świat. Zresztą mieliśmy sygnał y, że oglądali
nas ludzie z różnych stron świata. Było to jednak inne
granie. A gdy w pewnym momencie łączyliśmy tę formę
przekazu z ograniczoną do 25% obecnością publiczności, to okazało się, że już tych parędziesiąt osób na
sali powoduje, że wszyscy muzycy nagle grają troszkę inaczej, że towarzyszą nam inne emocje, że gdzieś
ginęła ta ostrożność i zachowawczość. Zatem przy tym
pozostańmy.
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zycja interpretacji, którą sugeruje dyrygent występuje

nie, ja jestem tego ciekaw i na pewno moja przygoda

częściej w utworach, w których orkiestra gra sama, czyli

z komponowaniem pomaga mi jako dyrygentowi w od-

w utworach symfonicznych. W tym koncercie to

czytywaniu intencji innych kompozytorów. Natomiast

będzie España Emmanuela Chabriera, bardzo popularny,

czy to działa w drugą stronę? Z jednej strony może

świetny utwór często ze względu na swój taneczny

pomagać w sensie znajomości warsztatu, możliwo-

charakter wykonywany w karnawale oraz należące do

ści instrumentów, mieszania kolorów, różnych takich

żelaznego repertuaru romantycznego dzieło Rimskiego-

rzeczy, ale z drugiej strony gdzieś hamuje, bo wiesz,

Korsakowa Kaprys hiszpański, czyli jego słowiańskie

z jakimi problemami się mierzysz na próbach i to powo-

spojrzenie na rytmy i motywy z tamtego regionu. To

duje, że pewnych granic już nie przekroczysz.

tu muszę się wykazać pewnymi pomysłami, wizją, do

ka, ale i słowo, intuicja, wyczucie i to, od czego zaczęli-

To w takim razie kiedy, w jakich okolicznościach można mówić o spełnieniu się dyrygenta? Czy w ogóle można tak mówić, bo to
może to jest cały czas taka otwarta tablica?

śmy rozmowę – lata praktyki. Muzycy naszej orkiestry

Myślę że to jest otwarta tablica. Z jakiegoś powodu

znają mnie świetnie i wiedzą, że pomimo interpreta-

mówi się, że dyrygent jest jak wino, czyli im starszy, tym

cyjnego pomysłu na dany utwór, podczas koncertu

lepszy. Ja to rozumiem tak, że wciąż się rozwija. Dzisiaj

i tak zrealizujemy go nieco inaczej, bo to żywa muzyka

na próbie dyrygowałem utworem, który przygotowywa-

i kierują nami emocje.

łem już kilka razy i złapałem się na tym, że tym razem

Jesteś także kompozytorem i to takim, który
ma sukcesy nie tylko w Polsce. W związku
z tym powiedz, czy bycie kompozytorem
pomaga w dyrygenturze, czy może raczej
jest odwrotnie, to dyrygentura pomaga być
kompozytorem?

robię to trochę inaczej w sensie technicznym, manual-

Od wielu lat nie mam czasu na pisanie muzyki, więc

poprowadzę inaczej. To jest mieszanka doświadcze-

chyba powinienem mówić, że byłem kompozytorem.

nia, intuicji, wiedzy, techniki oraz innych okoliczności,

Choć ciągle mi się marzy, że do tego wrócę. Często

a z drugiej strony, kiedy się zastanawiasz nad tym co

„komponuję” zasypiając – jakieś dźwięki, struktury czy

było, a czasem robi się pewne podsumowania, to masz

jakieś konkretne pomysł y mi się przez głowę przewi-

frajdę, że tak wiele rzeczy się udało, że się miało do

jają, czasami tak uporczywie, że trudno mi zasnąć.

czynienia z fantastycznymi artystami, że jakiś koncert

Ale odpowiadając na Twoje pytanie, komponowanie

się pamięta jako ważne wydarzenie, że udało się coś

na pewno pomaga w odczytywaniu partytur innych

wykreować. Więc pomimo tego, że dalsza artystyczna

kompozytorów. A ponieważ uważam, że powinniśmy

droga stanowi otwartą tablicę, to nawet dziś można

być ciekawi, jak współcześni kompozytorzy widzą czy

mieć poczucie spełnienia. To co się ma za sobą, jest

raczej jak sł yszą świat, jakie tworzą dźwięki i wiem,

pewnym doświadczeniem, a ciągle jednak masz nadzieję

że niektórym ludziom się to podoba, to czasami się-

na przyszłość…

których muszę przekonać najpierw muzyków orkiestry.
Do tego służy mi nie tylko – jak powiedziałeś – różdż-

nym, że wiem, gdzie muszę orkiestrze pomóc, a gdzie
mogę odpuścić i trochę się pobawić albo tylko zasugerować pewien nastrój. To dyrygowanie jest więc inne niż
dwa czy pięć lat temu, więc ewolucja postępuje. Nie ma
jej końca i za kilka lat znowu okaże się, że to dzieło

gamy po taki repertuar, zamawiamy utwory. Nawet

To czym w takim razie w tym sezonie artystycznym

jeśli szokujemy czy wywołujemy sprzeciw, to jednak

Filharmonia nas zaskoczy i czy wzorem lat ubiegł ych

zapoznajemy się z czymś nowym. To tak jak wejście

możemy liczyć na wizyty sław świata muzyki?

do galerii i ujrzenie nowych barw czy kształtów – to

Z wizytami sław zagranicznych musimy z powo-

inspiruje, wzbogaca, zaciekawia. Z muzyką jest podob-

dów pandemicznych być ostrożni. Ale w najbliższym
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użytkowników niektórych filharmonii, których siedziby
został y w podobnym czasie zbudowane, ale robił y to
ekipy niezależne od filharmoników, że narzekają na
wiele mankamentów. Nam się udało dopilnować tego,
żeby budynek był funkcjonalny i to się sprawdza, co
nie znaczy, że nie mamy pewnych problemów. Mija
10 lat jego użytkowania, więc pewne rzeczy się zużywają lub psują. Latem podczas burzy oderwał się fragment dachu, który trzeba naprawić. Z drugiej strony
jesteśmy dumni z tego, że nasi goście podkreślają,
że nie widać tych dziesięciu lat eksploatacji, co jest
z kolei pochwałą dla moich współpracowników, którzy
starają się w takim stanie budynek utrzymać. Jest to
Fot. Brian Matangelo

nie jego użytkownikom, a nie tylko nam – pracownikom.

bardzo obiecujący artyści, na przykład wiolonczelista

Tak, jak przechodzę obok, zmierzając do Sądu
Okręgowego, to siedziba Filharmonii zawsze
robi na mnie dobre wrażenie i to nie dlatego
że to jest ogromna konstrukcja, tylko po prostu to jest dobrze zaprojektowany i dobrze
wkomponowany w otoczenie budynek.

Adam Balas, zwycięzca tegorocznego I Konkursu im.

Ty mówisz o zewnętrznej stronie, ja natomiast skupiam

Dominika Połońskiego. Mamy oczywiście także całą

się na tym, jak to działa, czy pozwala nam dobrze funk-

listę artystów zagranicznych, których występy był y

cjonować. To wszystko ma znaczenie, ponieważ tworzy

zaplanowane w okresie pandemicznym i czekają tylko

klimat całej instytucji – jest jej częścią, jeszcze jednym

na możliwość przyjazdu.

instrumentem.

I ostatnie pytanie. Jak funkcjonuje, nadal
przecież nowa, siedziba Filharmonii? Swojego
czasu lokalna prasa w dniach wmurowania
kamienia węgielnego, donosiła że na tym
obszarze miały miejsca różnego rodzaju
objawienia. W związku z tym mam pytanie,
czy może nocami jakaś Biała Dama przemyka
po foyer, a może upiór podobny do Belfegora
z Luwru przenika przez ściany garderoby?
Jeżeli w ogóle, to raczej duch Mozarta lub Beethovena,

Bardzo dziękuję za wywiad, za poświęcony
czas. Na łamach naszego pisma będziemy
promować Filharmonię Świętokrzyską, będziemy namawiać publiczność aby chciała
powrócić do systematycznych wizyt w koncertach na żywo, dlatego moją intencją było
abyśmy ten wywiad przeprowadzili jeszcze przed sezonem artystycznym, aby nasze szerokie grono czytelników i ich rodzin
także tą drogą poznało ofertę Filharmonii.

bo taki tu mamy klimat. Natomiast mówiąc serio,

Ja również dziękuję i życzę udanych wywiadów oraz

budynek się sprawdza. My mieliśmy pewien komfort

rozwoju Państwa Biuletynu.

kwartale zaprosiliśmy na przykład Zygmunta Krauzego, niezwykle cenionego kompozytora i pianistę.
Naszym gościem będzie także Antoni Wit, wieloletni szef
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
oraz Filharmonii Narodowej. Przyjadą także młodzi,
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nadal obiekt wysokiej klasy i chyba przynosi zadowole-

wynikający z decyzji, które podjęliśmy na początku, że

Wywiad przeprowadził przez meandry partytury

bierzemy aktywny udział we współtworzeniu, współ-

i wyczuwalną, lekką smużkę obecności ducha Mozarta

planowaniu, jak to ma wyglądać i działać. Wiem od

radca prawny Przemysław Majewski

Nr 2(8)/2021 maj–sierpień

Naukowym okiem
RADCA PRAWNY Norbert Banaczek

Z tłumaczem na sali rozpraw

W

praktyce zawodowej coraz częściej tra-

nia z pomocy tłumacza na wniosek złożony do sądu

fiają się sprawy z udziałem klientów

I instancji. Uprawnienie to niewątpliwie koresponduje

czy świadków, którzy nie znają języka

z prawem do sądu zagwarantowanym w art. 6 Euro-

polskiego. Z tego powodu udział obcokrajowców

pejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, które-

w toku postępowania sądowego wymaga skorzystania

go doprecyzowanie w ustępie trzecim tego artykułu

z usług tłumacza, który z założenia ma usunąć barierę

stanowi prawo do bezpłatnego tłumacza dla osoby

językową, z czym nie zawsze jest tak prosto.

oskarżonej w postępowaniu karnym. Niestety, zauwa-

Zgodnie z art. 27 zd. 1 Konstytucji oraz art. 4 ustawy

żalna jest znaczna różnica między regulacjami doty-

z 7 października 1999 r. językiem urzędowym w RP

czącymi tłumaczeń wykonywanych w toku postępowań

jest język polski; potwierdza to także art. 5 § 1 Prawa

karnych i cywilnych, na niekorzyść tych ostatnich.

o ustroju sądów powszechnych. W paragrafie drugim

W polskim postępowaniu cywilnym, w art. 265 KPC

ww. artykułu ustawodawca przewidział dla osoby

przewidziano możliwość przesłuchania świadka nie-

niewładającej

języ-

władającego dostatecznie językiem polskim z udzia-

kiem polskim prawo do występowania przed sądem

łem tłumacza lub pracownika wymiaru sprawiedliwo-

w znanym przez nią języku i bezpłatnego korzysta-

ści pełniącego obowiązki tłumacza. Komentatorzy do

w

wystarczającym

stopniu

Fot. Claire Anderson (unsplash)
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ww. artykułu zwracają jednak uwagę, że nie musi to

przedmiot sprawy i zakres słownictwa, które będzie

być tłumacz przysięgł y, o którym mowa w ustawie z 25

mu potrzebne do prawidłowego wykonania tłumacze-

listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.

nia ustnego.

Pojawia się tutaj problem kontroli pod względem prawi-

Słownictwo prawnicze

dłowości wykonanego tłumaczenia ustnego, zwłaszcza

Bardzo często pełnomocnicy nie zdają sobie sprawy

że wszystkie dokumenty składane do akt muszą być

z faktu, że używane w toku posiedzenia sformułowania

tłumaczone wyłącznie przez tłumaczy przysięgł ych,

czy słownictwo prawnicze może nie być zrozumiałe

choćby nawet sędzia orzekający posługiwał się danym

nawet dla tłumacza przysięgłego, zwłaszcza takiego,

językiem, na co zwrócił uwagę SN w swoim postano-

który na co dzień nie zajmuje się daną dziedziną prawa.

wieniu z 24 lipca 2013 r. (sygn. akt III CZ 34/13, Legalis

Braki te stają się zauważalne w toku zeznań, np. gdy spór

nr 810266). Z kolei w przypadku tłumaczenia ustnego,

dotyczy ustalenia bezskuteczności, nieważności lub

takich wymogów ustawodawca już nie przewidział.

nieistnienia danej czynności prawnej. Te trzy pojęcia

W związku z tym, warto podkreślić dużą rolę, jaką

mają różne znaczenie, ale może okazać się, że tłu-

pełni tłumacz ustny w toku postępowania dowodowego.

macz będzie posługiwał się nimi zamiennie i nie będzie

Jego umiejętności zawodowe oraz przyjęta metodolo-

precyzyjnie rozróżniał ich w trakcie słuchania danej

gia pracy mogą mieć nawet wpływ na ostateczny wynik

osoby.

sprawy, ponieważ tak naprawdę to od niego zależy, czy

korzystanie przez tłumacza ze słownictwa związanego

wyjaśnienia stron lub zeznania świadków złożone w ję-

z porządkiem prawnym common law do tłumaczenia

zyku obcym będą przetłumaczone w sposób oddający

pojęć i instytucji prawnych systemu kontynentalnego,

ich dosłowne i przenośne znaczenie. Na przeszkodzie

co nie powinno mieć miejsca, ze względu na odmienny

do osiągnięcia tego celu stoi kilka kwestii, o których ist-

charakter danych instytucji, a niekiedy brak ich odpo-

nieniu każdy pełnomocnik powinien mieć świadomość:

wiednika w polskim prawie.

•

18

•

Słownictwo specjalistyczne

•

Kolejnym

problemem

może

okazać

się

Osoba przesłuchiwana

Wyznaczony tłumacz zazwyczaj nie jest szczegółowo

Nawet najlepsze tłumaczenie ustne nie odda sensu

informowany przez sąd o przedmiocie sprawy. Otrzy-

wypowiedzi danej osoby, jeżeli tłumacz nie uwzględni

muje tylko wezwanie do stawienia się na terminie

cech charakteru danej osoby, sposobu formułowania

rozprawy, a jeśli jest tłumaczem przysięgł ym, to zgod-

przez nią zdań i oddawania ich sensu. Warto pamiętać,

nie z art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłe-

że osoby przesłuchiwane są często bardzo oszczędne

go co do zasady nie może odmówić wykonania tłuma-

w swoich wypowiedziach i potrafią odpowiadać nawet

czenia ustnego. W praktyce osoba taka dowiaduje się

jednym słowem, co przy braku współpracy ze strony

o tematyce sprawy na korytarzu sądowym, tuż przed

sędziego prowadzi do sytuacji, gdy w protokole

jej wywołaniem, kiedy to ma chwilę, aby ustalić,

pisemnym pojawiają się tylko zdania typu: nie wiem,

czego dotyczy spór, jakie słownictwo specjalistycz-

tak, nie, nie pamiętam. Na świadków powoł ywane

ne może pojawić się w trakcie słuchania stron czy

są także osoby, które wygłaszają dość rozbudowane

świadków, jakim dialektem posługują się wezwane

monologi często wykraczające poza zakres zadanego

osoby, itp. Oczywiście, rozmowa taka musi odbyć

pytania. W takiej sytuacji to od tłumacza będzie za-

się

przybranego

leżało, czy będzie starał się tłumaczyć całą wypo-

tłumacza. Pewnym rozwiązaniem uniknięcia problemów

wiedź, czy też okaże się, że faktycznie przedstawia

z tłumaczeniem specjalistycznych sformułowań czy

tylko streszczenie, niejednokrotnie wypaczając lub

terminów języka technicznego może być wcześniejszy

gubiąc przy tym sens pierwotnej odpowiedzi. Do tego

kontakt z tłumaczem, aby przynajmniej nakreślić mu

dochodzi również sposób tłumaczenia wypowiedzi

z

zachowaniem

bezstronności
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dwuznacznych, odniesień do kontekstu kulturowe-

rodzi dodatkowy stres, zniecierpliwienie i niezrozumie-

go danej osoby oraz rodzaju używanego słownictwa

nie uczestników rozprawy oraz zmienia nastawienie

(potoczne, wulgarne, itp.), co ma także wpł yw na

sądu do słuchanej osoby. Wówczas jedynym środkiem

ocenę przez sędziego składanych zeznań.

obrony interesów reprezentowanej strony wydaje się

•

Przebieg przesłuchania

być bieżące zgłaszanie uwag co do rzetelności wyko-

Przybrany tłumacz nie będzie w stanie prawidłowo

nywanego tłumaczenia oraz ewentualne zgłoszenie za-

wykonać swojej pracy, jeśli sam przebieg przesłucha-

strzeżenia w trybie art. 162 KPC co do prawidłowości

nia i sposób kontaktowania się pełnomocników oraz

przeprowadzenia

sądu będzie mu to utrudniał. Pytania wielokrotnie

w przyszłości móc wykazać te uchybienia w środku

podrzędnie złożone mogą stracić swój sens w toku

odwoławczym, należy pamiętać o rejestrowaniu dźwięku

tłumaczenia ustnego, które jest jakby nie patrzeć wy-

ze słuchania danej osoby albo przez sąd w formie pro-

konywane bez wcześniejszego przygotowania. Z tego

tokołu, albo samodzielnie (art. 91 KPC). W przeciwnym

powodu wskazane jest formułowanie dość prostych

razie taki zarzut może być uznany za bezpodstawny.

i nieskomplikowanych pytań i zdań, aby w ten sposób

Innym sposobem może być także wcześniejsze wska-

ułatwić pracę tłumaczowi i mieć pewność, że osoba

zywanie sądowi proponowanej osoby tłumacza, co do

przesłuchiwana będzie odpowiadała faktycznie na za-

którego umiejętności językowych nie mamy zastrzeżeń.

dane jej przez nas pytanie. Co więcej, warto pamiętać,

Jak widać nie można zapominać o tym, że tłumacz

że przesłuchanie z udziałem tłumacza będzie trwało

ustny odgrywa dość istotną rolę w postępowaniu.

zdecydowanie dłużej, zwłaszcza gdy sporządzany jest

Z tego powodu, bez znajomości języka obcego peł-

protokół pisemny, a od zadania pytania do uzyskania

nomocnik jest niestety zdany na łaskę i niełaskę

odpowiedzi konieczne jest przygotowanie natychmia-

umiejętności zawodowych przybranego tłumacza. Gdy

stowego tłumaczenia.

te z kolei nie są na wysokim poziomie, może okazać

•

Osoba tłumacza

danego

dowodu.

Aby

jednak

się, że bez bieżącej kontroli proponowanego tłumacze-

W toku spraw tłumacze prezentują różny warsztat

nia, nie jesteśmy w stanie należycie bronić interesów

wykonywania ustnych tłumaczeń. Niektórzy skupiają

naszego klienta.

się wyłącznie na dosłownym tłumaczeniu wypowiedzi

Streszczenie:

uczestników postępowania i starają się być wyłącznie

Jako pełnomocnicy procesowi powinniśmy mieć świa-

podmiotem przekazującym informacje między stronami.

domość, że tłumaczenia ustne przygotowywane na sali

Zdarzają się także osoby bardziej aktywne, przeja-

rozpraw w toku postępowania cywilnego mają niekie-

wiające inicjatywę, co niekiedy może mieć negatywne

dy duży wpł yw na ostateczny wynik postępowania.

skutki dla całego postępowania. Z jednej strony

W związku z tym, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii

aktywny tłumacz to taki, który potrafi wytłumaczyć

związanych z korzystaniem z usług tłumacza w trakcie

osobie przesłuchiwanej niezrozumiałe dla niej pytania

przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków lub prze-

czy konstrukcje prawne, co znacznie przyspiesza

słuchania stron, które mogą poprawić merytoryczną

przebieg samego przesłuchania, jak i całej rozpra-

jakość przygotowanego tłumaczenia oraz ułatwić pra-

wy. Z drugiej strony tłumacz, który zeznania świadka

cę osobom pełniącym funkcję tłumacza w prawidło-

wyłącznie pobieżnie streszcza i nie tłumaczy dokład-

wym wykonaniu powierzonego im zadania.

nie pytań zadawanych przez sąd lub pełnomocni-

Słowa kluczowe:

ków, ma aktywny wpływ na późniejszą ocenę dowodu

postępowanie cywilne, tłumaczenie ustne, tłumacz,

z zeznań świadka lub przesłuchania stron. Bardzo często

tłumacz przysięgł y, zeznania świadków, przesłuchanie

niedokończone tłumaczenie, przerywanie pytań i zeznań

stron.
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***
Wkład intelektualny, czy istotny (czasochłonny) nakład
pracy decydują o kwalifikacji informacji publicznej
jako przetworzonej?
RADCA PRAWNY Jakub Makuch

N

Fot. Mari Helin

a gruncie spraw dotyczących dostępu do

nie istotne dla interesu publicznego”. Brak wykazania

informacji publicznej przedmiotem kontro-

przez zainteresowanego powyższej przesłanki skutku-

wersji występujących między stronami takich

je odmową udostępnienia publicznej informacji prze-

postępowań jest częstokroć ustalenie, czy żądana

tworzonej. W literaturze wskazuje się, że aksjologią

przez wnioskodawcę informacja publiczna ma charakter

przedstawionej regulacji normatywnej jest potrzeba

informacji przetworzonej. Rozstrzygnięcie istnieją-

ochrony podmiotów zobowiązanych do udostępnia-

cego w tym zakresie sporu ma przy tym istotne zna-

nia informacji publicznej przed zalewem wniosków,

czenie praktyczne. Zwrócić bowiem należy uwagę, że

którym zadośćuczynienie wymagałoby ogromnego

o ile uzyskanie tzw. informacji publicznej prostej nie

nakładu pracy osób zatrudnionych w danej jednost-

wymaga od wnioskodawcy wykazywania żadnych

ce 2 . Niewątpliwie są to motywy zasługujące na pełną

szczególnych przesłanek, w tym np. interesu prawnego

aprobatę. Rzecz jednak w tym, że przepisy regulujące

lub faktycznego1 , to stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1

dostęp do informacji publicznej przetworzonej stwa-

u.d.i.p., prawo do informacji przetworzonej można uzy-

rzają podmiotowi zobowiązanemu do udostępnienia

skać w takim tylko zakresie, w jakim jest to „szczegól-

tej informacji ogromny margines uznania, nie zakre-

1 Por. art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. 2020 r., poz. 2176; dalej ustawa powoływana jako „u.d.i.p.”)
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2 Tak P. Sitniewski Odmowa dostępu do informacji publicznej. Przesłanki, granice, procedura,
Wolters Kluwer 2020, s. 269.
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ślając precyzyjnych ram, tak do oceny charakteru tej

zdezorganizują pracę instytucji na wiele dni. Powyższe

informacji, jak też do oceny przesłanek, od których

miało przemawiać za tym, że wniosek dotyczy infor-

zależy jej udostępnienie. Zauważyć bowiem trzeba, iż

macji publicznej przetworzonej, a udostępnienie takiej

ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zawie-

informacji wymaga wykazania powołanych już wyżej,

ra nawet definicji pojęcia „informacji przetworzonej”.

nieostrych przesłanek. Inne zapatrywanie na kwestię

Nadto, przesłanki udostępnienia tej, normatywnie nie-

kwalifikacji żądanej informacji miała strona skarżąca.

sprecyzowanej informacji, bazują na pojęciach wyso-

Akcentowała, że udostępnienie spornej informacji nie

ce nieostrych, takich jak „interes publiczny”, czy też

wiąże się z żadnym nakładem intelektualnym, który

„szczególna istotność” tegoż ostatniego w uzyskaniu

jest konieczny do powstania informacji przetworzonej,

przez wnioskodawcę oczekiwanych danych. Powyższe

a zatem oczekiwane dokumenty winny zostać udostęp-

powoduje, że w istocie mamy do czynienia z enigma-

nione bez potrzeby wykazywania przesłanek z art. 3

tyczną i łatwą do nadużycia przesłanką ograniczenia

ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.

dostępu do informacji publicznej 3 .

Na gruncie powyższej sprawy powstało zatem

Nieuzasadnione próby uznawania przez podmioty

pytanie, czy sam istotny nakład pracy podmiotu zo-

zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej

bowiązanego, konieczny do zadośćuczynienia wnio-

otrzymywanych wniosków – jako odnoszących się do

skowi o udostępnienie informacji publicznej, może

informacji przetworzonej – nie są w praktyce rzadkim

decydować o jej „przetworzeniu”, czy też o takiej kwa-

zjawiskiem. Podmioty zobowiązane, często bez dosta-

lifikacji świadczyć może wyłącznie wkład intelektualny

tecznych podstaw, dokonują takiej kwalifikacji infor-

(np. czynności analityczne) włożony przez pracowni-

macji, wymuszając w ten sposób na wnioskodawcach

ków podmiotu zobowiązanego w opracowanie (wytwo-

wykazywanie spełnienia nieostrych przesłanek i tor-

rzenie) przedmiotowej informacji. Aby odpowiedzieć,

pedując dostęp do konstytucyjnego prawa do uzyska-

kto w opisanym sporze miał rację, należy sięgnąć do

nia wiedzy o sprawach publicznych.4

wyrażanych w orzecznictwie poglądów odnośnie rozu-

Asumptem do powstania niniejszego artykuł y był

mienia pojęcia „informacji publicznej przetworzonej”.

problem należytej kwalifikacji żądanej informacji pu-

Prezentację stanowisk należy jednak poprzedzić

blicznej (prostej lub przetworzonej), który zaistniał na

stwierdzeniem, że sam proces anonimizacji informacji

kanwie sprawy rozpatrywanej przez WSA w Krakowie 5 .

(usunięcia tzw. danych wrażliwych, w tym np. osobo-

Przedmiotem kontroli w tej sprawie była decyzja

wych) – co do zasady – nie stanowi jeszcze o prze-

o odmowie udostępnienia informacji publicznej w po-

tworzeniu informacji. Przykładowo, WSA w Łodzi w wy-

staci szeregu dokumentów wytworzonych w procesie

roku z dnia 23.08.2016 r. 6 podkreślał, że konieczność

inwestycyjnym budowy nowego gmachu instytucji kul-

anonimizacji dokumentów nie czyni z nich informacji

tury (projekty budowlane, dokumentacja przetargowa).

przetworzonych. Czynność anonimizacji – jak nato-

W decyzji odmownej zaprezentowano stanowisko, iż

miast akcentował NSA w wyroku z dnia 8 marca 2019 r.7

udostępnienie żądanych informacji wymaga sięgnięcia

– polega jedynie na przekształceniu informacji, a to nie

do archiwalnej dokumentacji pochodzącej sprzed wie-

jest równoznaczne z przetworzeniem, stąd informa-

lu lat, co wiązać się będzie z dużym zaangażowaniem

cja prosta nie zmienia się w informację przetworzoną

czasowym pracowników tej instytucji. Zaangażowanie

poprzez sam jedynie proces usunięcia danych wrażli-

to polegać będzie na odszukaniu dokumentów, wyko-

wych. Sięgnięcie przez organ do zbiorów dokumentacji

naniu ich kopii, usunięciu danych wrażliwych (tj. prze-

zawierających informacje proste i wyselekcjonowanie

prowadzenie anonimizacji). Takie czynności natomiast

spośród nich żądanych treści, a następnie poddanie

3 P. Sitniewski, j.w. s. 270.
4 P. Por. art. 61 Konstytucji RP.
5 Wyrok z dnia 22.01.2021 r. (sygn. akt II SA/Kr 1230/20).

6 Sygn. akt II SAB/Łd 182/16.
7 Sygn. akt I OSK 865/17.
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ich procesowi anonimizacji i skatalogowaniu, nie skut-

cenia informacji (anonimizowania), jak też i sporzą-

kuje przekształceniem informacji prostej w informację

dzenia wielu kserokopii określonych dokumentów 14 .

przetworzoną 8 . Podobnie, w orzecznictwie zwróco-

Niestandardowe czynności pracowników organu, które

no uwagę, że nie stanowi o przetworzeniu informacji

musiał yby zostać przeprowadzone wyłącznie w celu

publicznej samo sięganie do materiałów archiwalnych 9 .

realizacji wniosku, absorbując znaczny czas, sił y oso-

Powyższe poglądy świadczą zatem o tym, że ani ano-

bowe aparatu administracyjnego i środki – przemawiają

nimizacja dokumentów, ani też czynność poszukiwania

zatem za przyjęciem, iż wniosek o udostępnienie takiej

interesujących wnioskodawcę danych w archiwach

informacji odnosi się do informacji przetworzonej.

zakładowych, nie decydują o przetworzeniu informa-

Jakkolwiek więc sama anonimizacja informacji,

cji publicznej. Teza ta jednak nie jest w pełni trafna,

czy charakter koniecznych do wykonania czynności

ani zasadna. Zwrócić bowiem trzeba uwagę, że orzecz-

(proste powielenie treści) nie świadczą o tym, że taka

nictwo sądowoadministracyjne wypracowało także

informacja ma charakter informacji przetworzonej, to

pogląd, iż z informacją publiczną przetworzoną będzie-

jednak suma wszystkich czynności koniecznych do

my mieli do czynienia w sytuacji, gdy jej przygotowanie

wykonania przez organ, może rzutować na realizację

jest zdeterminowane szerokim zakresem (przedmioto-

przez niego swoich podstawowych funkcji, a zatem

wym, podmiotowym, czasowym) wniosku, wymaga-

potwierdza, że żądany wniosek odnosić się będzie do

jącym zgromadzenia i przekształcenia (a więc także

informacji publicznej przetworzonej15 .

i zanonimizowania) znacznej ilości dokumentów 10. Taki

W opozycji do przedstawionych wyżej poglądów

duży i istotny zakres koniecznych działań podmiotu

zwrócić należy uwagę na te orzeczenia sądów admi-

zobowiązanego może natomiast wymagać czynności

nistracyjnych, które akcentują, że o statusie informa-

organizacyjnych i angażowania środków osobowych,

cji publicznej przetworzonej decyduje podjęcie przez

które zakłócają normalny tok pracy podmiotu zobo-

podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji

wiązanego i utrudniają wykonywanie przypisanych mu

publicznej czynności analitycznych, intelektualnych

zadań11 . Informacja wytworzona w ten sposób pomi-

i kreatywnych w oparciu o posiadane informacje proste.

mo, iż składa się z wielu informacji prostych będących

Informacją przetworzoną będzie więc taka informacja,

w posiadaniu organu, powinna być uznana za informa-

której wytworzenie wymaga intelektualnego zaanga-

cję przetworzoną, bowiem powstał y w wyniku wskaza-

żowania podmiotu zobowiązanego16 .NSA w wyroku

nych wyżej działań zbiór nie istniał w chwili wystąpie-

z dnia 18.06.2020 r.17akcentował, że charakter infor-

nia z żądaniem o udostępnienie informacji publicznej12 .

macji przetworzonej mogą mieć dane publiczne, które

Zatem, również suma informacji prostych, w zależności

– co do zasady – wymagają dokonania stosownych

od wiążącej się z ich pozyskaniem wysokości nakła-

analiz, obliczeń, zestawień statystycznych, eksper-

dów, jakie musi ponieść podmiot zobowiązany do udo-

tyz. Jeżeli adresat wniosku o udostępnienie informacji

stępnienia informacji, czasochłonność, liczba zaanga-

publicznej, aby zadość uczynić obowiązkom podmio-

żowanych pracowników – może również przemawiać

tu zobowiązanego, ma dokonać kwerendy bieżących i

za powstaniem informacji przetworzonej13 . Powyższe

archiwalnych dokumentów i na tej podstawie opraco-

odnosić należy zasadniczo do szerokiego przekształ8 Tak wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2019 r., sygn. akt IV SA/Wr 358/19.
9 Por. wyrok NSA z dnia 9.08.2011 r., sygn. akt I OSK 792/11, por. też wyrok WSA w Gdańsku z
dnia 20 listopada 2019 r., sygn. akt II SA/Gd 456/19.
10 Wyrok NSA z dnia 2 października 2014 r., sygn. akt I OSK 140/14.
11 Wyrok NSA z dnia 9 sierpnia 2011 r., sygn. akt I OSK 977/11.
12 Wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2015 r., sygn. akt I OSK 315/14.
13 Wyrok NSA z dnia 4 sierpnia 2015 r., sygn. akt I OSK 1645/14, por. też wyrok WSA w Białymstoku z dnia 6 marca 2018 r., sygn. akt II SA/Bk 773/17, w którym zwrócono uwagę, że
informacja przetworzona powstanie w sytuacji podjęcia działań przy zaangażowaniu znacznej liczby pracowników wykonujących czynności czasochłonne, przez co uniemożliwione zostanie rzetelne wykonywanie przez tych pracowników codziennych obowiązków służbowych,
prowadząc do dezorganizacji pracy organu. Podobnie wyrok NSA z dnia 16 października 2018
r., sygn. akt I OSK 2567/16.
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14 Jak akcentował WSA w Łodzi w wyroku z dnia 17 grudnia 2020 r. (sygn. akt II SA/Łd 626/20)
konieczność dokonania zaawansowanej anonimizacji w znacznym zakresie, z użyciem znacznych sił i środków nie może stanowić podstawy do odmowy udzielenia informacji publicznej z
uwagi na ochronę prywatności osoby fizycznej, lecz stanowi przesłankę do uznania żądanej
informacji za przetworzoną. Dla właściwej oceny takiego wniosku, nie bez znaczenia jest
okoliczność (znacznego) zakresu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
15 Wyrok NSA z 16 października 2018 r., j.w. oraz wyrok NSA z dnia 21 września 2012 r., sygn.
akt I OSK 1477/12, w którym wskazano, że informacją przetworzoną jest taka informacja,
której podmiot zobowiązany do jej udzielenia, w żądanej przez wnioskodawcę formie, na
dzień złożenia wniosku nie dysponował, a jej wytworzenie wymagało dodatkowych działań o
znacznym nakładzie pracy.
16 Tak wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2013 r., sygn. akt I OSK 89/13, por. też wyrok NSA
z dnia 17 października 2006 r., sygn. akt I OSK 1347/05).
17 Sygn. akt I OSK 2306/19.
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wać sporządzone wyłącznie dla wnioskodawcy dane,

już danych i wyodrębniania ich w oparciu o kryteria po-

według

wymaganiom

dane przez wnioskodawcę. Jak natomiast podkreślono

strony i działania podjęte w tym zakresie miał yby

w cytowanym już wyżej wyroku NSA z dnia 9.08.2011 r. 20 ,

charakter nie tylko techniczny, ale również intelek-

powstanie informacji przetworzonej wymaga przepro-

tualny, wymagający zaangażowania odpowiednich

wadzenia przez podmiot zobowiązany pewnych czyn-

zasobów w celu wyodrębnienia materiałów źródłowych,

ności analitycznych, organizacyjnych i intelektualnych

a następnie ich analizy i stworzenia zestawienia od-

bazując na posiadanych informacjach prostych.

kryteriów

odpowiadających

powiadającego kryteriom wskazanym przez stronę, to

Przedstawione wyżej poglądy pozwalają uznać, że

informację publiczną powstałą w efekcie tych czynno-

próba ustalenia definicji informacji publicznej prze-

ści należy uznać za informację przetworzoną18 . Podob-

tworzonej opiera się na kompilacji dwóch kryteriów.

nie wypowiedział się WSA w Olsztynie w wyroku z dnia

Aspektowi „ilościowemu” przeciwstawione jest podej-

11.02.2021 r.19, który wskazał, że informacją przetwo-

ście „analityczno-intelektualne”. Zatem, we skazanej

rzoną jest informacja, która w chwili złożenia wniosku

powyżej sprawie, będącej przedmiotem ocen WSA

w zasadzie nie istnieje w kształcie objętym wnioskiem

w Krakowie w wyroku z dnia 22.01.2021 r., przenikał y

ponieważ niezbędnym, podstawowym warunkiem jej

się oba zarysowane aspekty możliwej definicji infor-

wytworzenia jest przeprowadzenie przez podmiot zo-

macji publicznej przetworzonej 21 .

bowiązany pewnych czynności analitycznych, orga-

Podsumowując należy zwrócić uwagę na podjętą

nizacyjnych i intelektualnych w oparciu o posiadane

w orzecznictwie próbę kompleksowego zestawienia de-

informacje proste. Informacja taka jest wynikiem zaangażowania intelektualnego w stosunku do posiadanych
18 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 maja 2020 r., sygn. akt IV SA/Wr 74/20.
19 Sygn. akt II SA/Ol 938/20.

20 Sygn. akt sygn. akt I OSK 792/11.
21 Sąd oparł się na kryterium ilościowym, wykluczył jednak, iż w ocenianym przypadku realizacja wniosku zakłóci wykonywanie normalnych zadań podmiotu zobowiązanego wskazując
przy tym na niedostatki uzasadnienia kontrolowanej decyzji.
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Fot. Glenn Carstens

sygnatów pojęcia informacji publicznej przetworzonej,

• może być jakościowo nową informacją, nieistniejącą

zaprezentowaną przez NSA w wyroku z dnia 2 marca

dotychczas w przyjętej ostatecznie treści i postaci;

2018 r. . Sąd ten, odkodowując znaczenie analizowa-

• przygotowanie informacji jest zdeterminowane sze-

nego pojęcia wskazał, że informacją publiczną prze-

rokim zakresem (przedmiotowym, podmiotowym,

tworzoną będzie taka informacja, która:

czasowym) wniosku, wymagającym zgromadzenia

• w chwili złożenia wniosku w zasadzie nie istnieje

i przekształcenia (zanonimizowania i usunięcia da-

w kształcie objętym wnioskiem, a niezbędnym pod-

nych objętych tajemnicą prawnie chronioną) znacz-

stawowym warunkiem jej wytworzenia jest prze-

nej ilości dokumentów.

prowadzenie przez podmiot zobowiązany pewnych

Przedstawione na wstępie niedoskonałości regulacji

czynności analitycznych, organizacyjnych i intelek-

prawnej w zakresie braku normatywnej definicji infor-

tualnych w oparciu o posiadane informacje proste;

macji przetworzonej i niejasnych kryteriów udostęp-

• jest wynikiem ponadstandardowego nakładu pra-

niania takiej informacji, stwarzają szereg praktycznych

cy podmiotu zobowiązanego wymagającej użycia

problemów zarówno podmiotom zobowiązanym do

dodatkowych sił i środków oraz zaangażowania inte-

udzielania informacji, jak też i podmiotom zaintereso-

lektualnego w stosunku do posiadanych przez niego

wanym jej uzyskaniem. Tego stanu rzeczy i pojawiają-

danych;

cych się w tym zakresie nadużyć nie zmieniają także,

22

• jest wynikiem działań wykraczających poza zakres

podejmowane w orzecznictwie sądowoadministracyj-

działań mieszczących się w ramach podstawowych

nym próby skonstruowania definicji analizowanego

kompetencji organu;

pojęcia. Postulować zatem należy usunięcie istniejącej

22 Sygn. akt I OSK 1991/17. Przedstawienie cech informacji przetworzonej zaprezentowano też
w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18.12.2018 r., sygn. akt SK 27/14 – por. pkt 4.2
uzasadnienia wyroku TK. Zob. także wyrok NSA z dnia 18.12.2019 r. sygn. akt I OSK 1056/18.

24
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Historia co kołem się tłoczy
Przygotował RADCA PRAWNY Przemysław Majewski

Czy na pewno wiesz, co to było prawo składu?

W

tej historii początek będzie w czasach

tem wymiany handlowej wtedy był y sól i sukno. Pier-

monarchii wczesnofeudalnej formującej

wotnie więc rolę pieniądza, czy może raczej właśnie

się na ziemiach dzisiejszej Polski, następ-

środka płatniczego miał nasączony solą kawałek płót-

nie zgrabnie przejdziemy do trzeciego badania wojsko-

na, którym „płacono” za niektóre towary. Idźmy dalej

wego (świetne mapy, załączam linki), aby znaleźć się

tą drogą, a właśnie, nieprzypadkowo użyłem tego sfor-

w teraźniejszości.

mułowania, otóż z „handlem wiązał się ściśle przymus

„Wymiana międzynarodowa, a potem powstawanie
rynków lokalnych stworzyły podstawy do ustano-

drogowy, tj. obowiązek używania ściśle oznaczonych
dróg, na których istniał y stacje celne.” 2

wienia stacji (komór), na których pobierano myto od

„W celu uprzywilejowania kupców miejscowych

przewożonych towarów. Prawo ustanawiania komór,

i ograniczenia konkurencji obcych przestrzegano prze-

ustalania taryf i pobierania myt, które określano mia-

pisu, że obcy kupiec może sprzedawać swoje towary

nem cła (theloneum), miał tylko panujący. Uprawnienia

tylko w większych ilościach i tylko miejscowym miesz-

jego w tym zakresie określać się zwykło jako zwierzch-

czanom, którzy monopolizowali w swoim ręku handel

ność mytniczą (celną) monarchy. Pierwsze wzmianki

detaliczny. Oprócz tego większe miasta starał y się

o mytach przynoszą Ibrahim ibn Jakub i bulla z r.1136.

o rozmaite przywileje handlowe. Do najważniejszych

Miały one charakter podatku ciążącego na życiu han-

należało tzw. prawo składu (ius depositorii, stapulae),

dlowym. Komory znajdował y się nie tylko na granicy

które uzyskał y największe miasta polskie już w XIII lub

państwa, ale i wewnątrz kraju, na drogach lądowych,

na początku XIV w. tak więc Wrocław uzyskał je w 1274,

najczęściej przy brodach i groblach oraz na szlakach

Szczecin w 1283, Kraków w 1306. Polegało ono na tym,

wodnych. Pierwotnie - jak to występuje jeszcze w dru-

że przez miasto posiadające prawo składu nie wolno

giej połowie XII w. – płacono myta w naturze i pienią-

było przewozić towarów (wszystkich lub określonych

dzach, niezależnie od rodzaju wiezionego towaru, od

przywilejem) bez wystawienia ich w tym mieście na

liczby wozów, koni jucznych lub łodzi. Pobierano je też

sprzedaż miejscowym kupcom.” 3

od osób idących pieszo (tzw. pedagium). Tego rodzaju

Żeby jeszcze było ciekawiej do tych dwóch obowiąz-

opłaty miał y charakter myta. Nieraz łączono komorę

ków (przymus drogowy i prawo składu) dochodziło

bezpośrednio z grodem, przy którym był targ.”

jeszcze prawo gościnne (ius emporii). Biada przyjezd-

1

Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się skąd wzięło

nemu, który odczytywał to dosłownie, albowiem szło

się słowo „przemytnik”, to już wiadomo. Niewątpliwie

tu o to, że prawo to zakazywało obcym kupcom, czyli

jest to słowo obrosłe kilkusetletnią tradycją.

właśnie gościom sprzedaży bezpośredniej innym, swo-

To jeszcze ciekawostka w tym miejscu. Do dzisiaj

ich towarów bez koniecznego pośrednictwa przedsta-

używamy słowa „płacić” i nie bez przyczyny. Czasy

wiciela miejscowej gildii. W tym miejscu pozdrawiam

kształtowania się państwowości sprzyjał y rozwojowi

koleżanki i kolegów z Sandomierza, który to prawo po-

handlu wewnętrznego, a najważniejszym asortymen-

siadał od 1282 roku. Nieco żartobliwą odmianą tego

1 J.Bardach Historia państwa i prawa Polski. T.I do poł. XV wieku. Wyd. PWN, Warszawa 1965,
s.145 i tam przywołana literatura.

2 Idem. s.219
3 Idem. s.221
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prawa w relacjach z ówczesnym karczmarzem było

I nie chodziło o 1852 metry, lecz od 6250 m do 7810

zawołanie „hospes salve, hospes solve” (gościu witaj,

m (szerzej nt. E.Stamm, Staropolskie miary, cz.1 Miary

gościu płać). Sandomierz posiadał także bezwzględne

długości i powierzchni. Warszawa 1938, s.32 i nast.).

prawo składu na sól i śledzie.

Tak więc pojęcie wolności gospodarczej czy wolnego

Organizacja miast przewidywała, że cotygodniowe

handlu to pojęcia nam współczesne. Co istotne opisa-

targi mogł y się odbywać wyłącznie na miejskim ryn-

ne przymusy był y dość surowo egzekwowane, a ich na-

ku, lokalizowanym z reguł y w centralnej jego części,

ruszenie wiązało się z konfiskatą towaru. Była jednak

do której to dochodziły drogi z czterech stron świata.

i pozytywna strona tej sytuacji, kupcy korzystający

Oczywiście żeby nie było, nie każde miasto miało takie

z wyznaczonych szlaków byli otoczeni mirem.

prawo, uzyskiwał y je te, które miał y to zagwarantowa-

Ta średniowieczna organizacja handlu, a raczej jej

ne w przywileju lokacyjnym, choć bywało że monar-

drogowe ślady przetrwał y na naszych ziemiach właści-

cha udzielał tego prawa odrębnie (miał z tego pieniądz

wie do dzisiaj. Dopiero bowiem od niedawna, jadąc do

przecież). Należy jednak wiedzieć, że sprzedaż poza

Krakowa nie wjeżdżamy do Jędrzejowa, czy też jadąc

rynkiem była zakazana, a niektóre, zazwyczaj większe

w drugą stronę „bokiem bierzemy” Radom.

miasta doprowadził y do zakazu zakładania kramów,
jatek i karczem w promieniu jednej mili od miasta.

Mapa z 1871 roku Fot. www.davidrumsey.com

Fot. www.davidrumsey.com

Fot.David Rumsey Historical Map Collection, autor Josef Scheda wyd.1871.
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Warto czytać
RADCA PRAWNY Przemysław Majewski

Najlepsze miasto świata

O

bostrzenia związane z epidemią są powoli,
choć systematycznie luzowane więc pora
aby (cokolwiek miałoby to znaczyć) ruszyć

w miasto… Oczywiście nie tłoczymy się, (niech histo-

ria się tłoczy), zachowujemy dystans i odpowiedni
stopień higieny, a pozwoli to nam lepiej poznać zarówno najlepsze miasto świata jak i świetną i zdecydowanie godną polecenia książkę pióra architekta, urbanisty i świetnego gawędziarza Grzegorza Piątka (to
nie Ten Piątek) o nieco intrygującym tytule: Najlepsze

Fot. Alexey Topolyanskiy

miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944–1949. Ta
propozycja czytania to także ukłon w stronę Miasta

nych polegać nie można” 2 – uważał, tymczasem „cały

niezwyciężonego – Warszawy i jej obrońców – bohaterów,

ruch budowlany skupił się na domach czynszowych

którzy przez 63 dni Powstania byli najdzielniejszymi

i

spekulacyjnych,

z dzielnych.

i

kramarski

Już na początku zwracam uwagę patrząc na metrycz-

nadając

charakter

miastu

szary,

środowiska

bez

nudny
ambicyj

artystycznych, a nawet bez komfortu, w zachodnim

kę dotyczącą autora, gawędziarstwo w Jego wykonaniu

pojmowaniu

nie ma nic wspólnego z przydługim nudzeniem zmierza-

rzeczy

jącym prosto do przyśnięcia. Nie jest także zbieraniną

oklaskując każdą wielopiętrową kamienicę o aroganc-

bon motów w jakich celują wszechwiedzący, nadgryzie-

kiej i bezmyślnej fasadzie” 3 .

ni zębem czasu „egawędziarze”.

tego

zaczęto

z

słowa.
czasem

Co

gorsza

uważać

taki

za

stan

normalny,

Brzmi znajomo? W tej akurat kwestii to chyba jednak

Wstęp sięgający roku 1915 zawiera sui generis
powrót do przyszłości. Wspomnienie o Alfredzie

nic się nie zmieniło.
Czyta się szybko przechodząc od „smaczku do

Lauterbachu historyku sztuki i konserwatorze, czło-

smaczku”.

wieku który tchnął nową energię w Towarzystwo

tytaniczne, ale spośród wielu ludzi, których los mógł

Opieki nad Zabytkami Przeszłości, przenosi nas do

wybrać wśród wojennego chaosu, trafił się człowiek

Warszawy porzuconej przez Rosjan, zajętej przez

najodpowiedniejszy. Po pierwsze Marian Spychal-

Niemców pokazując, że „ulice Warszawy nie są w ogó-

ski nie był pierwszym lepszym majorem przypadkowo

le zakomponowane i służą wyłącznie komunikacji, a

rzuconym na ten odcinek. Z wykształcenia architekt,

i to zadanie spełniają coraz gorzej, bo są za wąskie,

z doświadczenia urbanista, karierę zaczął w poznań-

a zabudowa przy nich za gęsta. (…) Lauterbach winił za

skim ratuszu, ale jeszcze za czasów Stefana Starzyń-

ten bałagan dyktat komercji i bezguścia.”

skego został ściągnięty z powrotem do stolicy, do

„Na

dobrym

smaku

1 G.Piątek, Najlepsze miasto świata, s. 12

1

przedsiębiorców

budowla-

„Miasto

trzeba

uruchomić

–

zadanie

miejskiego Wydziału Planowania. Tam współtworzył
2 Tamże przywołane A.Lauterbach, Potrzeby estetyczne Warszawy, Warszawa 1915, s.5
3 Tamże s.21
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ostatni przedwojenny plan urbanistyczny dla Warszawy,
nagrodzony

Grand

Prix

na

Wystawie

Nim na dobre rozpoczęła się odbudowa stolicy, samo-

Światowej

istnie powstawały przejawy gospodarności mieszkańców

w Paryżu w 1937 roku. Po wybuchu wojny Spychalski

Warszawy, „ale na chodnikach i w ruinach panowały

trafił na Żoliborz, do okupacyjnej przechowalni awan-

demokratyczna równość i wolnorynkowa konkurencja.

gardy, czyli Pracowni Architektoniczno-Urbanistycznej

(…) Mówiło się, że kiedy przed Polonię przyjechała limu-

przy Społecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym.”4

zyna z generałem Eisenhowerem, powitały go okrzyki

Dzięki lekturze dowiadujemy się skąd się wzięły

„dolary kupuję, dolary kupuję.”6

(dzisiaj kultowe) fińskie domki, których osiedle prze-

Autor przypomina na kartach książki krążący zaraz

trwało na Chomiczówce do końca funkcjonowania

po wojnie dowcip: ”Co łączy ministrów Bieruta i trzech

systemu. Nie chcę spoilerować, więc reszta w książce.

króli? To, że tez przybyli ze wschodu, też pod gwiazdą

„Jeszcze nie rozegrał się ostatni akt niszczenia mia-

i też do żłoba”, a trzeba pamiętać, że „UB ogłosił

sta, jeszcze dogasały walki powstańcze, był 27 września

konkurs na najlepszy dowcip polityczny, pierwszą

1944 roku, kiedy architekt i urbanista Stanisław Dzie-

nagrodą – piętnaście lat więzienia.” 7

wulski szlifował ostatnią wersję Wytycznych programu

Działania architektów i urbanistów w pierwszych

odbudowy Warszawy. Jako cel wyznaczał nie odbudowę

latach po wojnie uczyniły Warszawę miastem wygod-

stolicy, lecz przebudowę zmierzającą do „naprawy błę-

niejszym, zdrowszym i piękniejszym, choć zrealizowano

dów jej rozwoju w ciągu ostatniego stulecia, powrotu

(a właściwie zdążono zrealizować) tylko część moder-

do zdrowej tradycji urbanistycznej oraz zaspokojenia

nistycznych zamierzeń, ale o tym doczytać trzeba już

w pełni współczesnych potrzeb społecznych, artystycz-

samemu.
Wojna stosunkowo dobrze obeszła się z tzw. dzielni-

nych i technicznych w życiu wielkiego miasta” 5
Pomimo wojennej pożogi, wcale wtedy nie byliśmy ja-

cą niemiecką rozłożoną wzdłuż dzisiejszej alei Szucha.

koś daleko od aktualnych wtedy trendów w architekturze

Tam zniszczenia nie były tak ogromne jak np.

i urbanistyce. Zarówno S.Dziewulski i M. Spychalski

w

odnosili się z należnym szacunkiem do Karty ateńskiej

Powstaniu Warszawskim przetrwała, czego przykładem

Le Corbusiera, która była zbiorem zasad nowoczesnej

był budynek kasyna oficerskiego wzniesiony w latach

urbanistyki.

1910–1914 według projektu W. Junoszy-Piotrowskiego,

Wiele w ostatnich latach mówimy o dekrecie Bieruta,

Śródmieściu.

Tamtejsza

zabudowa

nawet

obecnie siedziba jednego z trybunałów.

akcie prawnym który był „sprawcą” a właściwie to na-

Był to więc dogodny teren pod dzielnicę rządową.

dal jest, problemów z warszawskimi gruntami. Pamiętam

„Teren sąsiadował od północy z planowanym city,

wypowiedź prof. Szachułowicza na jednym z Jego semi-

a od południa – z kwartałami ambasad między

nariów, że gdyby ktoś chciał zajmować się dekretowymi

Mokotowską, Koszykową i Alejami Ujazdowskimi (wtedy

nieruchomościami to powinien być jak wirtuoz prawa a

już aleją Stalina). Planowany zespół około dwudzie-

nie zaś być ledwie jak, nie przymierzając weselny grajek

stu ministerstw i instytucji państwowych nazywano

w przedmiocie prawniczej biegłości. Natomiast jak wynika

Dzielnicą Urzędów Państwowych, ale ktoś chyba się

z kart książki wbrew legendzie dekret ten nie przyjechał na

w porę zorientował, jak brzmiałby skrótowiec.” 8

radzieckich czołgach, a już na pewno nie zrodził się wyłącznie
w głowie Bieruta, a był pokłosiem wielu lat przemyśleń
pokoleń urbanistów. Niestety jak to u nas, coś poszło
nie tak i wyobrażenia rozminęł y się z patologiczną
rzeczywistością systemu.
4 G.Piątek, Najlepsze miasto świata, s.37
5 Tamże s.169 przywołane S.Dziewulski Wytyczne programu odbudowy Warszawy, Archiwum
Akt Nowych
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6 Tamże s. 240 przywołane H.Foster Anderson, Co widziałem w Polsce.
7 Tamżes.408 przywołane J.Sigalin, Warszawa 1944-1980. Z archiwum architekta s.142.
8 G.Piątek, Najlepsze miasto świata, s.271
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Kuchnia dla zabieganych,
zapracowanych i niemających
czasu na gotowanie
RADCA PRAWNY Elżbieta Podraza

Kociołek zamiast grilla

M

ój przepis na kociołek z ogniska jest spraw-

Co zawiera kociołek:

dzony i dlatego też nie mam potrzeby

• Mięso. No tak. Mięso. Dla mnie must have w tej

modyfikacji czy ulepszeń. Kociołek to

potrawie, ale jeśli nie lubicie mięsa, po prostu go nie

garnek (żeliwny lub żeliwny emaliowany), który wsta-

dodajecie. I co z mięsa można zastosować: boczek

wia się w ognisko, wprost w palenisko, lub zawiesza

surowy lub wędzony, karkówkę, wołowinę, golonkę,

nad ogniskiem. Dania z kociołka są różnie nazywane,

kiełbasę i co jeszcze Wam przyjdzie do głowy.

w zależności od rejonu i tradycji. Kwestia nazewnictwa

• Warzywa – w zasadzie wszystkie korzeniowe i bulwia-

nie jest jednak istotna, bo tu przecież chodzi o kubki

ste rośliny mogą się tu znaleźć (ja używam ziemnia-

smakowe i nasze podniebienia. Osoby, które nie znają

ków, marchwi, cebuli i kapusty białej).

kociołka zapewniam, że to genialny sposób na przygotowanie jeszcze bardziej genialnego jedzenia. Nie

• Przyprawy – w zależności od upodobania.
Przepis na „mój” kociołek:

znam osoby, której prażone z kociołka nie smakowa-

Składniki:

ło. Jestem posiadaczką kociołka 11 litrowego i co mogę

• kiełbasa wiejska (pyszna, z pewnego źródła), pokro-

o nim powiedzieć na pewno- jego zawartość rozchodzi

jona w plastry,
• marchewki obrane, pokrojone w plastry,

się w mgnieniu oka!
Zasadniczo składniki gotują się we własnym sosie.

• ziemniaki obrane, pokrojone w plastry,

Ja nigdy nie dodawałam do kociołka bulionu czy też

• cebula obrana, pokrojona w pióra,

innych wywarów, ale wiem, że można tak zrobić. Znawcy

• 1 puszka pomidorów (najlepiej w całości),

i miłośnicy tej potrawy piszą, że można dodać do

• 100 ml bulionu,

kociołka bulion warzywny lub mięsny, białe lub czer-

• kilka plastrów boczku wiejskiego, najlepiej wędzonego,

wone wino, piwo lub po prostu wodę.

• kilka liści kapusty białej,
• przyprawa warzywna (w mojej przyprawie jest sól,
marchew suszona, por suszony, pasternak suszony,
suszona nać pietruszki)
• dużo świeżej, pokrojonej drobno, natki pietruszki.
Celowo nie piszę, ile i czego, ponieważ to od Was
zależy proporcja tej potrawy. Możecie dowolnie żonglować składnikami i ich ilościami. I to dla mnie jest
w tej potrawie takie fajne i proste- nie trzeba się zbytFot. Ajalez z Pixabay

nio gimnastykować, a efekt jest gwarantowany.
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Fot. Dave Lastovskiy

Przygotowanie:
• Kociołek należy wyłożyć plastrami boczku (ja wy-

Jeśli tak, to znaczy, że wszystko już gotowe. Jeśli nie,

kładam brzegi kociołka mniej więcej do połowy jego

trzeba jeszcze chwilę poczekać. Jeśli marchewka jest

wysokości) – plastry grubsze, około 0,5 cm.

al dente – to danie gotowe. Ten smak i zapach są po

• Teraz czas na warstwy- wkładam do kociołka war-

prostu obłędne. I co jest jeszcze fajne w tym prze-

stwami: ziemniaki, odrobinę przyprawy, marchew,

pisie- takie danie lubią zarówno dorośli jak i dzieci.

kiełbasę, świeżą nać pietruszki i tak aż do wyczer-

Ba nawet niejadki nie mają problemów z konsumpcją.

pania składników. Przygotowanie potrawy najlepiej
zaplanować w ten sposób, aby składniki wypełnił y

Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy są szczęśliwymi

cały kociołek. Może nie aż tyle, by pokrywę doci-

posiadaczami kociołka. Jednak bardzo polecam jego

skać kolanem, ale prawie tyle. Przed zamknięciem

nabycie, nie pożałujecie. Już teraz życzę Wam smacz-

kociołka na wierzch układam kilka liści kapusty (tak,

nego kociołka w gronie najbliższych i przyjaciół.

żeby przykrył y w całości górną warstwę składników). Porządnie zamknięty kociołek transportujemy
na przygotowane uprzednio ognisko (ma być sporo
żaru, ewentualnie delikatny ogień. Mocny ogień może
spalić część zawartości). Nigdy nie wiem, ile garnek
ma się piec. Po pół godziny od wstawienia ostrożnie
otwieram i sprawdzam, czy marchewka jest al dente.
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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 artykuł y 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 materiał y.
8. Artykuł y 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 artykuł y 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 miejsce
wstawienia grafiki bądź fotografii oraz dodać stosowny podpis.
Każda ilustracja musi być opatrzona informacją o jej pochodzeniu. W przypadku plików pochodzących z serwisów internetowych należy podać dokładny adres podstrony, na której znajdowała się pierwotnie dana fotografia
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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