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W imieniu władz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom 

radcom prawnym i aplikantom radcowskim, aby 2022 rok obfitował w zdrowie, radość i pomyślność.

Dziekan Rady OIRP w Kielcach

Andrzej Głogowski

Od Dziekana
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Mija kolejny rok wydawania czasopisma 

naszej Izby. Nadszedł czas podsumowań. 

Cieszy fakt, że zapał kilkorga zapaleńców 

nie słabnie, natomiast martwi brak wsparcia mery-

torycznego od Was: Koleżanek i Kolegów aplikantów 

radcowskich i radców prawnych. Oczywiście, że praca 

redaktora nie znajduje się na szczycie hierarchii celów 

życiowych, ani zawodowych, ba – nie leży nawet w gór-

nych rejonach naszych priorytetów, ale z pewnością 

ma kilka zalet: działanie na rzecz samorządu, rozwój 

osobisty, poszerzenie kontaktów zawodowych, a sama 

działalność redakcyjna ma bardziej cykliczny, niż stały 

charakter – coś jak nauka w czasach studenckich.

Zapraszamy Was do współpracy i nabycianowych do-

świadczeń. Parafrazując nieco księcia Salinę z powie-

ści Giuseppe Tomasi di Lampedusa „Gepard”, „trzeba 

nieco zmienić, by mogło pozostać, tak jak jest”, zatem 

w nadchodzącym roku w skład Kolegium redakcyjnego 

Biuletynu wejdą zapewne dodatkowe osoby spośród 

członków Naszego samorządu. O szczegółach powia-

domimy na początku przyszłego roku.

W bieżącym numerze odnaleźć można dylematy mło-

dego prawnika, czyli wybory życiowe stojące przed 

absolwentami prawa. Przedstawiamy także obszerny 

i ciekawy wywiad z Ignacym Grumem, pierwszym 

Dziekanem Naszej Izby. Poznamy kulisy organizacji 

samorządu radcowskiego w Polsce, ukazujące skalę 

trudności i szeregu przyziemnych problemów przy 

powstawaniu m.in. OIRP w Kielcach, co miało miejsce 

w stanie wojennym, w czasach bez telefonów komór-

kowych, komputerów i kopiarek, ale za to z „niezmier-

nie ważną pieczątką”. W drugim z wywiadów odnaj-

dziemy ciekawostki o genezie obrzędów świąt Bożego 

Narodzenia oraz dowiemy się, jaki zwyczaj sprawił, 

że mieszkańców Kielecczyzny zaczęto nazywać „scyzo-

rykami”.

Słów kilka
REDAKTOR NACZELNY – Przemysław Witkowski

„Warto czytać” nie tylko zachęca do sięgnięcia po 

pozycję dotycząca sztuki przemawiania i wygłaszania 

mów prawniczych, ale także dotyka kontrowersyjnego 

tematu: czy publiczne manifestowanie niezadowolenia 

poprzez używanie słów uznawanych za wulgarne może 

narażać na odpowiedzialność prawnokarną?

W rubryce kulinarnej znalazł się prosty, ale chru-

piący i aromatyczny przepis na pierś z kaczki w sosie 

sojowo–miodowym.

Na zakończenie felieton zawierający kilka refleksji 

dotyczących życzenia sobie „dużo zdrowia”: pusty 

frazes, czy jedno z najpiękniejszych życzeń?

Wszyscy członkowie Redakcji życzą Czytelnikom 

Biuletynu, aby rok 2022 przyniósł Wam spełnienie 

marzeń, satysfakcję z pracy zawodowej oraz dużo 

ciepła w życiu rodzinnym!
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Oczekiwania i ambicje 
absolwentów prawa

Przygotował – Jakub Majewski*

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, po zakończe-

niu roku akademickiego, magistrami prawa 

zostaje kilkanaście tysięcy studentów – każ-

da z tych osób jest indywidualnością i trudno wska-

zać uniwersalną, wymarzoną ścieżkę dalszego rozwoju 

i osobistej kariery, która byłaby właściwa jednocze-

śnie dla wszystkich. Na pewno można jednak wska-

zać kilka grup, których członkowie mają zbliżone cele 

i związane z ich realizacją oczekiwania. Warto jeszcze 

poczynić małą uwagę – piszę ten tekst z perspektywy 

tegorocznego absolwenta Wydziału Prawa Uniwersy-

tetu Warszawskiego i większość spostrzeżeń wynika 

z własnych przemyśleń oraz wymiany doświadczeń 

z osobami również z tego środowiska.

Najpierw dobrze jest cofnąć się nieco w czasie 

i krótko wspomnieć o ambicjach oczekiwaniach studen-

tów prawa. Tu za wstęp mogą posłużyć słowa, które 

w początkowych miesiącach pierwszego roku studiów, 

słyszałem kilkukrotnie od niektórych wykładowców 

– „to już nie te czasy, że prawnicy zarabiają ogromne 

pieniądze, z resztą połowa z was i tak nie będzie pra-

cować w zawodzie prawnika”. I tak przez kolejne lata 

studiów część studentów próbuje maksymalnie wyko-

rzystać czas studiów na naukę prawa wyłącznie na 

uniwersytecie, część łączy studia z pracą w zawodzie 

już od pierwszych lat, a jeszcze inni studia prawnicze 

traktują jako tło do swoich innych zajęć.

Myślę że grupą najliczniejszą, a pewnie z perspek-

tywy samorządów zawodowych można powiedzieć 

„wzorcową”, są absolwenci, którzy zaraz po studiach 

kontynuują swój rozwój wybierając jedną z dostępnych 

aplikacji prawniczych. W przyszłości planują oni być 
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samodzielnymi prawnikami–praktykami – pracować 

w kancelarii, orzekać w sądzie czy zostać in–housem 

w spółce. Ambicjami wielu z nas są prawnicze kon-

kursy, jak chociażby Rising Stars, zostanie partnerem 

w międzynarodowej kancelarii, czy założenie własnej 

kancelarii, która w przyszłości będzie rozpoznawana 

w całym kraju. Nie bez znaczenia dla młodych praw-

ników są również idee towarzyszące prawnikom od lat 

– niezależność, praworządność czy praca pro bono. 

Każdy z tych absolwentów prawa ma jednocześnie 

swoje oczekiwania na tu i teraz. Zdecydowana więk-

szość pracuje w sferze związanej z zawodem prawnika 

już w czasie studiów. Podczas odbywania aplikacji, 

praca w zawodzie jest w zasadzie niezbędna do zdobycia 

praktyki. Oczywiście powyższe ambicje i związane 

z nimi oczekiwania często spotykają się z rzeczywisto-

ścią rynku. I o ile zupełnie normalne jest, że wspinacz-

kę po drabinie do kariery trzeba zwykle zaczynać na 

dolnych jej szczeblach, to zdarzają się także sytuacje, 

w których młody prawnik dowiaduje się, że ustawa 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jego jednak 

nie będzie dotyczyć co najmniej przez kilka pierw-

szych miesięcy, a praca w supermarkecie zapewniłaby 

mu znacznie lepsze warunki życiowe. Pomijając jednak 

takie sytuacje, dla większości absolwentów prawa 

oczekiwania w postaci możliwości pracy z zawodzie, 

poznawania tajników pracy prawnika oraz samorozwo-

ju na tym polu dają się spełnić przy zaspokojeniu rów-

nież innych, bardziej przyziemnych oczekiwań takiego 

młodego człowieka.

Inną, mniejszą grupą są osoby, które widzą siebie 

raczej nie jako praktyka prawa, lecz jako pracownika 

naukowego. Oczywistym wyborem dla tych absolwen-

tów są studia doktoranckie a pracą staje się wykłada-

nie na uczelni. Niektórym daje się to pogodzić z pracą 

prawnika–praktyka, a niekiedy także szkoleniem na 

aplikacji. Ambicje ich związane są przede wszystkim 

z dorobkiem naukowym – artykuły, monografie, wystą-

pienia na konferencjach. Ale zwykle mają one służyć 

długofalowym planom – praca na uczelni jako samo-

dzielny pracownik naukowy, habilitacja, tytuł profesora.

Dla wielu takich osób wizją siebie na przyszłość zawo-

dową jest bycie autorytetem w swojej, często wąskiej, 

specjalistycznej dziedzinie prawa, a w konsekwencji 

możliwość zajęcia pozycji of counsel w dużej kance-

larii prawnej. Dla osób, które zdecydowały się na taką 

ścieżkę swojego rozwoju jako prawnik, najważniejsza 

jest możliwość spokojnej pracy naukowej i rozwoju – 

kluczową rolę pełni tu uczelnia i środowisko akade-

mickie, jednak zarówno samorząd zawodowy i sami 

praktykujący prawnicy mogą odgrywać istotną rolę dla 

takich osób. 

Powyższy podział jest oczywiście jedynie umowny 

i nieprecyzyjny, a przy tym niewyczerpujący. Grupy te 

często się wzajemnie przenikają i nierzadko absolwent 

zaczyna swoją ścieżkę kariery typowo dla jednej z nich 

aby wiele lat później znaleźć się w miejscu pasującym 

bardziej do tej drugiej. Ponadto, celowo pominąłem tu 

osoby, które studia prawnicze traktują jedynie jako 

pomoc przy realizacji swoich planów zupełnie niezwią-

zanych z pracą prawnika. Niezależnie jednak od tego 

jaką drogę wybiera dla siebie absolwent prawa, wielu 

z nich mierzy naprawdę wysoko.

*absolwent II LO w Kielcach – dwukrotny stypendysta Prezesa Rady Minis-
trów, absolwent WPiA UW – studia ukończone z wyróżnieniem, stypendysta 
dziekana WPiA UW.
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Wywiad z radcą prawnym Ignacym Grumem – pierwszym 
Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach

Punkt widzenia
rozmawiał RADCA PRAWNY Przemysław Majewski

Panie Mecenasie, zbliża się czterdziestolecie 
uchwalenia ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku 
o radcach prawnych, w związku z tym chciał-
bym z Panem porozmawiać o tym, jakie były 
początki funkcjonowania samorządu radcow-
skiego, z jakimi problemami wtedy się spotka-
liście, czy wszystkim była wtedy bliska idea 
samorządności? Oczywiście nieodległy Jubile-
usz nie jest jedynym powodem, dla którego jest 
Pan adresatem oczekiwań naszych czytelników, 
chcących wiedzieć „jak to drzewiej bywało”, ale 
także czy spełniły się pokładane w samorzą-
dzie nadzieje i oczekiwania? Podkreślę, że tych 
oczywistych powodów jest znacznie więcej, to 
Pan przecież był jednym z organizatorów naszej 
Izby, pierwszym jej dziekanem, a także dlatego, 
że nadal tyle znacy co Ignacy, a u nas Ignacy 
duzo znacy, parafrazując in plus powiedzonko 
powstałe za sanacji.
Znając pańską dbałość o szczegóły i doskonałą 
pamięć, liczymy na przywołanie takich „smacz-
ków” z tego pionierskiego okresu, o których nie 
ma śladu w dokumentach, a na pamiętniki jesz-
cze przecież nie pora. 

Uchwalenie ustawy zamykało wstępny etap tworze-

nia podstaw samorządu, do czego walnie przyczyniły się 

dwie organizacje skupiające radców w tamtym okresie, 

a mianowicie Stowarzyszenie Radców Prawnych, którego 

założycielem był kolega Jacek Żuławski oraz Związek 

Zawodowy Radców Prawnych powstały w sierpniu 

1980 w Szczecinie. Prace związane z formowaniem 

Samorządu nabrały tempa po wejściu w życie ustawy, 

to jest po 1 października 1982 roku. Już 18 października 

Minister Sprawiedliwości, w wydanym przez siebie 

zarządzeniu, na podstawie dzisiaj nieobowiązującego 

artykułu 82 ustawy, w porozumieniu z prezesem Pań-

stwowego Arbitrażu Gospodarczego, prezesem Zarządu 

Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich, prezesem 

Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesem Zarządu Głów-

nego Stowarzyszenia Radców Prawnych i prezesem 

Związku Zawodowego Radców Prawnych, powołał 

Komitet Organizacyjny Samorządu Radców Prawnych. 

Zadaniem tego komitetu było:

1) opracowanie regulaminu pierwszego Krajowego Zjaz-

du Radców Prawnych i wyboru delegatów na ten Zjazd,

2) ustalenie liczby tymczasowych okręgowych izb 

radców prawnych i obszarów ich działania oraz siedzib,

3) zwołanie pierwszych zgromadzeń okręgowych izb 

radców prawnych oraz Krajowego Zjazdu Radców Praw-

nych w ciągu 1 roku od dnia wejścia w życie ustawy.

Załącznikiem do tego zarządzenia był skład osobowy 

komitetu organizacyjnego. Z terenu działania naszej 

Izby znalazły się 2 osoby, koleżanka Regina Zaborska 

i ja. Pierwsze posiedzenie tego Komitetu odbyło się 

w końcu października 1982 roku. Zostało wybrane 

Prezydium. Posiedzenia tego Komitetu powinny się od-

bywać nie rzadziej niż raz w  miesiącu w Warszawie, 

chociaż tak właściwie to praktycznie odbywały się co 

tydzień. 

To było dobre tempo. 
Tak, to prawda, ale także dlatego, że wszystkie prace 

organizacyjne zgodnie z ustawą musiały się zakończyć 

w ciągu roku od jej wejścia w życie. Miał odbyć się 

krajowy zjazd radców prawnych oraz należało wybrać 
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władze na szczeblu krajowym. Dodam tylko, że ten 

komitet organizacyjny korzystał z gościnności Zrzesze-

nia Prawników Polskich i jego posiedzenia odbywały 

się w Warszawie na ulicy Brackiej 20, ponieważ to 

właśnie tam była siedziba Zarządu Głównego. Tak na 

marginesie tylko wspomnę, że te posiedzenia czasami 

odbywały się w pokojach biurowych, a Komitet składał 

się chyba, o ile pamiętam z około 50 osób (zgodnie 

z załącznikiem do zarządzenia MS skład osobowy 

liczył 49 osób – dopisek r.pr.P.M.). Nie były to najlep-

sze warunki do pracy, powiedziałbym spartańskie, ale 

rzeczywiście tempo prac mieliśmy iście sprinterskie. 

Na jednym z pierwszych posiedzeń powołani zostali 

terenowi pełnomocnicy tymczasowych okręgowych izb 

radców prawnych, a ja zostałem wybrany pełnomoc-

nikiem do zorganizowania Okręgowej Izby w Kielcach. 

Skąd w takim razie podział na 19 Izb?
Złożyły się na to dwie przesłanki, ówczesny podział 

administracyjny kraju na 49 województw oraz istnieją-

cy wtedy państwowy arbitraż gospodarczy. Państwo-

wy Arbitraż Gospodarczy zorganizowany był wtedy 

w ten sposób, że Prezes PAG kierował pracami Głównej 

Komisji Arbitrażowej z siedzibą w Warszawie oraz nad-

zorował funkcjonowanie 19 okręgowych komisji arbitra-

żowych. W związku z tym tworząca się Okręgowa Izba 

Radców Prawnych w Kielcach, obejmowała trzy ówcze-

sne województwa: kieleckie, radomskie i tarnobrze-

skie, co pokrywało się z obszarem działania Okręgowej 

Komisji Arbitrażowej w Kielcach. Właśnie dlatego przy 

ustalaniu tymczasowych okręgowych izb radców praw-

nych Komitet organizacyjny przyjął podział kraju, nie 

na 49 okręgowych izb, lecz na 19, co odpowiadało tym 

właśnie 19 Okręgowym Komisjom Arbitrażowym. I to 

jest można powiedzieć, taka „niespodzianka” związana 

z tym podziałem. Ten podział terytorialny utrzymał się 

do chwili obecnej, w zasadzie bez większych zmian.

Później były pewne, można powiedzieć cząstkowe 

zmiany. Na przykład z pierwotnie wskazanego obszaru 

działania, jakiś czas po pierwszym krajowym zjeździe 

odeszły z naszej Izby 2 powiaty, chociaż nie, właściwie 

to tylko jeden Janów Lubelski. Dlatego Okręgowa Izba 

Radców Prawnych obszarowo obejmuje na północy 

Grójec i Białobrzegi, a na południu powiat miechowski. 

Jako anegdotę przywołam sytuację, w oparciu o którą 

na wschodzie naszej Izby pozbyliśmy się Janowa Lubel-

skiego. Na jednym z posiedzeń Krajowej Rady, której 

byłem przez wiele lat członkiem, a przez jedną kaden-

cję, nawet członkiem Prezydium Krajowej Rady, ówcze-

sny dziekan izby lubelskiej, nawiasem mówiąc kolega 

ze studiów zaproponował aby Janów Lubelski wrócił 

do macierzy. Na co ja powiedziałem, że nie widzę prze-

szkód, aby Janów Lubelski przeszedł do Izby w Lubli-

nie. Z tego to pamiętam zarejestrowanych było tam 

chyba 4 radców. Zwróciłem jednak uwagę, że kierując 

się tą zasadą, co pan Dziekan podał jako uzasadnienie, 

to niech Izba lubelska pozbędzie się Białej Podlaskiej 

na rzecz Białegostoku i oczywiście także Janowa Pod-

laskiego, co wzbudziło pewną wesołość, ale korekta 

ostatecznie objęła tylko Janów Lubelski. 

A jak właściwie wyglądała praca polegająca 
na organizowaniu Tymczasowej Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Kielcach.

W dniu 30 grudnia 1982 roku otrzymałem pełnomoc-

nictwo, w którym określony został zakres moich obo-

wiązków jako pełnomocnika. Chcę natomiast zwrócić 

uwagę, że tak właściwie to było wszystko co dostałem 

w znaczeniu materialnym. Oczywiście nie dostałem 

żadnych środków finansowych, a między innymi mu-

siałem wyrobić pieczątkę, firmową i osobistą pełno-

mocnika. No właśnie, ale żeby zamówić pieczątkę, to 

trzeba było mieć pieniądze, a ja w kasie Izby nie mia-

łam ani grosza, natomiast jak wspomniałem wcześniej, 

miałem tylko pełnomocnictwo. 

Na szczęście dotarło w odpowiednim momencie.
Tak, to prawda. Sposób na pieniądze się znalazł, 

ponieważ byłem radcą prawnym to miałem obowią-

zek opłacania składki na rzecz samorządu. W jednej 

z pierwszych uchwał Komitet Organizacyjny ustalił 

składkę oraz jej wysokość. W tym czasie samorząd nie 

dostał żadnych dotacji, nie miał środków z budżetu 

Państwa ani z innych źródeł. Skoro więc była uchwa-

ła Komitetu o wysokości składki, to miałem obowią-
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zek opłacenia dwóch składek, za siebie i za moją żonę, 

która wtedy też wykonywała zawód radcy prawnego. Z 

tych pieniędzy mogłem opłacić zamówione pieczątki. 

No proszę, jaki ciekawy patent. Jak szybko 
wtedy takie zamówienie było zrealizowane?

A właśnie, zamówienie pieczątki to nie była taka 

prosta sprawa. Proszę sobie zdać sprawę z tego, że to 

był przełom roku 1982/1983. 

No tak, a nie było wtedy komputerów. 
Nie tylko nie było komputerów, ale był stan wojenny, 

jeszcze formalnie obowiązywał (dla młodego czytel-

nika wyjaśnienie, nie było wtedy problemów na gra-

nicach naszego Państwa, choć ponoć miała miejsce 

koncentracja wojsk Związku Radzieckiego nieopodal 

naszej granicy – omówienie r.pr.P.M.). Mało tego, ustrój 

wtedy był zupełnie inny i gospodarka zupełnie inna 

niż teraz. Przepisy dotyczące na przykład zamówienia 

i wykonania pieczątki też obowiązywały inne. Teraz 

idziemy do pierwszego lepszego punktu usługowego, 

i tam możemy sobie pieczątkę o dowolnej treści zamó-

wić. Wprawdzie do dzisiaj istnieje przekonanie wśród 

ludzi, że to pieczątka jest najważniejsza, ale my praw-

nicy wiemy, że nie pieczątka jest najważniejsza lecz 

podpis, prawda? 

Oczywiście ma Pan Mecenas rację, chociaż 
Poczta Polska nadal twardo stoi na stanowi-
sku, że bez pieczątki ani rusz, listu firmowego 
nie wydadzą.

Tak więc, aby uzyskać pieczątkę najpierw musiałem 

mieć na nią zgodę ówczesnej cenzury (Główny Urząd 

Kontroli Publikacji i Widowisk – centralny urząd cenzu-

ry państwowej w  Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej– 

dopisek r.pr.P.M.) Delegatura tego urzędu w Kielcach 

mieściła się przy ul. Warszawskiej, nieopodal budynku, 

w którym obecnie znajduje się Przystanek Historia. 

Oczywiście, tam musiałem się wytłumaczyć po co mi 

ta pieczątka i kto ja jestem. Miałem ze sobą Dziennik 

Ustaw i to moje pełnomocnictwo. I  właściwie bez 

większych problemów taką zgodę otrzymałem i wtedy 

dopiero mogłem dać zlecenie do wykonania.

Czyli już wtedy Pan Mecenas budził zaufanie. 
Nie wszędzie tak szło łatwo, ale tam na szczęście 

poszło. Jak miałem pieczątkę, to już mogłem wystę-

pować jako jakiś podmiot istniejący, mogłem zawierać 
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wtedy umowy. Jedną z pierwszych była umowa doty-

cząca lokalu. Młodzi radcowie nie pamiętają pewnie, 

gdzie była pierwsza siedziba pełnomocnika tymczaso-

wej Okręgowej Izby Radców Prawnych?

Obstawiam, że hala przy Żytniej, tak? 
Tak, choć wtedy to była ulica Waligóry 1. Zawarłem 

umowę najmu z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. 

Oczywiście korzystałem z tego, że we wszystkich jed-

nostkach, podmiotach, przedsiębiorstwach, mówiąc 

potocznie firmach, byli radcowie prawni. Dlatego zwra-

całem się do tych kolegów koleżanek o pomoc. I właśnie 

dzięki pomocy jednego z kolegów, zawarłem umowę 

najmu jednego lokalu o powierzchni, o ile pamiętam 

około 10 metrów kwadratowych i to była cała pierwsza 

siedziba.

Czyli pewnie nawet mniejszą od tego gabinetu, 
w którym rozmawiamy?

Tak oczywiście, myślę że jak połowa tego. Wspo-

mniałem, że nie wszędzie tak łatwo było można coś dla 

Izby załatwić. Jak miałem już lokal, to chciałem, żeby 

był telefon. Wtedy był to wyłącznie aparat stacjonar-

ny, natomiast przenośne, były tylko tak zwane radiote-

lefony np. na budowach czy w wojsku, takie ogromne 

i nieporęczne skrzynki wielkości walizki. Żeby uzyskać 

numer telefonu sieciowego, konieczne było posiada-

nia aparatu telefonicznego, więc udałem się, tu wła-

śnie też ciekawostka dla czytelników, którzy nie znają 

tamtych realiów, na pocztę. Telefonami rządziła wtedy 

Poczta Polska, Telegraf i Telefon. Tak się nazywało to 

przedsiębiorstwo państwowe. Udałem się do  siedziby 

tej poczty, przy dworcu PKP. No i oczywiście z żadnym 

urzędnikiem nie mogłem się tam dogadać, bo tu trzeba 

nadmienić, wtedy telefonu nie dostawało się od  ręki. 

Nie było wtedy marketingu usług telefonicznych, nie 

namawiano do zakupu telefonu. Na telefon z prywat-

nym numerem trzeba było czasami kilka lat poczekać, 

bo nie było przyłączy, bo nie było sieci i tak dalej. 

Instytucje, przedsiębiorstwa, inne podmioty, ale nie 

osoby fizyczne, może były w sytuacji troszkę korzyst-

niejszej. Ponieważ na szczeblu urzędniczym nie mo-

głem nic załatwić, to pomogły mi koleżanki i koledzy 

radcy. Można powiedzieć, że dzięki wstawiennictwu 

i cichym ich poparciu mogłem udać się do dyrektora. 

Ostatecznie trafiłem do zastępcy do spraw technicz-

nych. Tam przedstawiłem się, pokazałem pismo opa-

trzone pieczęcią firmową i imienną pełnomocnika. 

Miałem też umowę najmu. Musiałem wyjaśnić dlacze-

go dysponuję tym lokalem. I tu zaczęły się schody, bo 

obecny tam inny ważny dyrektor, który był w stosunku 

do mnie źle nastawiony, zaczął mnie wypytywać, kim 

ja jestem i jaka rolę sprawuję? Pomocnikiem czy pełno-

mocnikiem? Ale czyim, co to jest za organizacja? Zwią-

zek zawodowy, przedsiębiorstwo? Jak powiedziałem, 

że nie, to jest samorząd zawodowy. Ten, zaś do mnie: 

co to jest samorząd? Nie ma niczego takiego.

Ten człowiek nie chciał wierzyć, że jest coś takiego 

jak samorząd zawodowy, to pojęcie było mu całkowicie 

obce. Po dłuższej dyskusji i kilku wizytach udało mi się 

obu panów przekonać i ten telefon za jakiś czas został 

zainstalowany w naszej pierwszej siedzibie. Tak więc 

nie zawsze było tak łatwo. 

A skąd Pan wiedział ilu jest radców?
To był nasz następny problem. Założenie ewiden-

cji radców było trudne, bo przecież nie znaliśmy się, 

nie mieliśmy żadnej organizacji, która nas jednoczyła. 

Poza tym nie wszyscy radcy występowali przed komi-

sjami arbitrażowymi, no a przynależność do stowa-

rzyszeń radców prawnych czy Zrzeszenia Prawników 

Polskich nie była obowiązkowa.

W związku z tym, pomocny okazał się arbitraż, gdzie 

była prowadzona ewidencję radców prawnych obsłu-

gujących daną jednostkę organizacyjną. Rzecz w tym, 

że to jednostka gospodarki uspołecznionej, zatrudnia-

jąca radcę prawnego, miała obowiązek zgłoszenia do 

państwowego arbitrażu gospodarczego, który oczy-

wiście odnotowywał i rejestrował ten fakt. Podkre-

ślam, że osoba zgłaszana musiała mieć kwalifikacje 

do wykonania zawodu radcy prawnego. Zarządzenie 

Ministra sprawiedliwości, o którym wspomniałem 

zobowiązywało państwowy arbitraż gospodarczy do 

udostępnienia tej ewidencji. Niby gra słów, ale wła-

śnie nie do przekazania, a jedynie do udostępnienia. 
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Tego były ogromne ilości, właściwie wszystkie przed-

siębiorstwa, banki, spółdzielnie. W tej kwestii również 

mogłem liczyć na moje koleżanki i kolegów. Zorgani-

zowałem taki nieformalny zespół. Nie pamiętam chyba 

sześcioosobowy, a może nawet ośmioosobowy zespół 

kopistów. Tak właśnie kopistów, dla wyjaśnienia też 

trzeba dodać, że wtedy komputera nie było, urządzeń 

kopiujących, w tym kserokopiarki także wtedy nie 

było. Jako kserokopiarkę można było uznać tak zwa-

ny powielacz na denaturat. Tu kolejna ciekawostka, 

taki powielacz w tamtych czasach, to było urządzenie 

niebezpieczne, bo zarówno samo ustrojstwo jak 

i konieczna do kopiowania kalka była ewidencjonowa-

na przez ten wyżej wymienionych urząd kontroli pu-

blikacji i widowisk. Tak zwyczajnie w sklepie prosto 

z ulicy nie można było nabyć tej kalki. 

Jasne, bo to cały czas były przecież realia stanu 
wojennego, a poziom techniki adekwatny do 
funkcjonującego systemu. 

No tak, to mogło podpadać pod powielanie ulotek, a 

za to można było iść „siedzeć”. No, ale wracając do listy 

radców, zebraliśmy się w siedzibie Okręgowej Komisji 

Arbitrażowej i przepisaliśmy potrzebne nam informacje 

na takich wielkich arkuszach: imię, nazwisko, imiona 

rodziców, adres zamieszkania. Pomimo, że RODO nie 

istniało, to żadne dane nie wyciekły. Okręgowa Komisja 

Arbitrażowa, mieściła się w Kielcach przy ulicy 1 maja 12, 

to jest obecnie hotel Dal, a wtedy Dom Związków 

Zawodowych. W tym budynku, dzięki uprzejmości 

Prezesa OKA na dużej sali konferencyjnej odbyło się 

w maju 1983 roku pierwsze Zgromadzenie Okręgowej 

Izby Radców Prawnych, na którym zostałem wybrany 

Dziekanem.

A co się działo przed pierwszymi wyborami 
i przed tą datą majową, kiedy został Pan 
wybrany?
W siedzibie tymczasowej Okręgowej Izby Radców 

początkowo nie miałem żadnych mebli, ani materiałów 

biurowych. Właściwie wszystko musiałem „załatwiać”, 

no tak, to się ściągnęło tu z jakiejś firmy papier, z sądu 

meble. Mieliśmy kolegę radcę prawnego w Wojewódzkim 

Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego, a mało tego 

dyrektor WPHW też był wpisany na listę radców praw-

nych. To wiele ułatwiało. Część skromnego wyposa-

żenia, jakieś biurko i 2 krzesła przekazał Prezes Sądu 

Wojewódzkiego w Kielcach.

Jak radcowie postrzegali ideę samorządności?
Zdecydowana większość radców prawnych miała 

wręcz entuzjastyczne nastawienie do rodzącego się sa-

morządu, choć bywało, że nie zawsze ten entuzjazm szedł 

w parze ze  zrozumieniem tego, jak ten samorząd po-

wstaje i na jakim etapie jego powstawania on jest. Przy-

kładem tego może być chociażby tak zwane zebranie 

informacyjne w jednym z rejonów, na którym któryś 

z kolegów zaraz na początku zapytał: no to co, już 

wybraliście się? To może to zabrzmieć dziwnie, ale 

naprawdę ja uważam, że to było wielkie osiągnięcie, taki 

projekt ustawy i to, że został w Sejmie przegłosowany. 

Jaki był wtedy stosunek przedstawicieli 
innych zawodów prawniczych do tworzącego 
się samorządu radcowskiego, w szczególności 
chodzi mi o adwokatów?

Jak na początku naszej rozmowy wspomniałem, nasz 

samorząd powstawał w porozumieniu z samorządem 

adwokackim, chociaż na różnych szczeblach współpra-

ca między naszym samorządem a adwokaturą układała 

się różnie. W naszym okręgu ta współpraca układała się 

prawidłowo. Kolejne lata pokazały, że te dwa zawody 

mogą równolegle funkcjonować.
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Jeszcze zapytam o kolejne siedziby Izby. 
Pierwszą było to pomieszczenie w hali wido-
wiskowo–sportowej, a gdzie mieściły kolejne 
siedziby?

Myślę, że około 1985 roku Urząd Miasta w Kielcach 

przydzielił nam lokal przy ul. Sienkiewicza 54. Oczywi-

ście nie obyło się to bez pomocy jednej z naszych kole-

żanek pracujących w urzędzie. Lokal ten, początkowo 

się składał z 3 izb. Ponieważ jedna z nich to była ślepa 

kuchnia, więc połączyliśmy z drugą i zrobiliśmy salę 

konferencyjną. Kolejną siedzibą było pół piętra przy 

ul. Wesołej 51, w budynku dawnej Nidy.

O, tak pamiętam, w tych pomieszczeniach 
zdawałem egzamin wstępny ustny, w komisji 
był mecenas Tam, mecenas Hatalski i pani 
mecenas Głowacka.

No i obecna siedziba, to już własność Izby. Ponieważ 

znaleźliśmy ten lokal w fazie projektowej, więc mieli-

śmy znaczny wpływ na jego ostateczny kształt, choć 

oczywiście nie wszystkie nasze sugestie ze względów 

technicznych zostały uwzględnione. Może to już są ta-

kie marzenia starszego pana, ale myślę, że Izba powin-

na pomyśleć o nowym lokalu. 

Czy pomiędzy rejonami naszej Izby były 
jakieś animozje, wieść gminna bowiem 
niesie, że Kielczanie nie darzą sympatią 
Radomiaków i vice versa?

Nie, nigdy nie odczuwałem takiej sytuacji, wręcz 

przeciwnie. Ja powiem dlaczego. Zawsze uważałem, że 

rejony powinny zachowywać parytet w reprezentacji. 

Tu znowu będę nieskromny, bo powiem, że ja to wymy-

śliłem, że połączone głosy w radzie, radców prawnych 

z rejonu tarnobrzeskiego i rejonu radomskiego mogłyby 

przegłosować głosy kieleckie. Żartobliwie mówiąc aby 

nie było dyktatury Kielc. Koledzy i koleżanki z Radomia 

i Tarnobrzegu uznali, że mają tu właściwą reprezentację.

Skąd się wzięła toga z niebieskim akurat 
żabotem? Spotkałem się z taką chyba tro-
chę legendą, że na spotkaniu radców jeden 
z uczestników powiedział, że ma na strychu 
togę po swoim wuju, który przed wojną był 

radcą w Prokuratorii Generalnej. Przypomi-
nam sobie też taką sytuację: gdy byłem na 
studiach, to zawinąłem się kiedyś na rad-
cowski poniedziałek na Żytnią do warszaw-
skiej OIRP. I wtedy akurat jednym z tematów 
rozmów były właśnie togi, a był tam właśnie 
pan mecenas Kalwas, który jak sobie przy-
pominam powiedział: – tak, proszę państwa, 
występuję często w sądzie razem z moimi ko-
legami z palestry, ale powiem wam, że spe-
cjalnie nie odczuwam dyskomfortu będąc 
w garniturze od Armaniego.

Tak, ale również było takie powiedzonko, że sąd to 

jest teatr. To niby dlaczego niektórzy aktorzy występują 

w swoich w prywatnych ubraniach, a nie w przebraniu? 

Panie Mecenasie, nie będę dalej nadużywał 
Pańskiej cierpliwości, bo jeszcze długo mogli-
byśmy na ten temat mówić, dziękuję więc za 
rozmowę i życzę przede wszystkim zdrowia.

*Ignacy Grum, dziekan I Kadencji (1983–1987) i II 

Kadencji (1987–1991) Okręgowej Izby Radców Praw-

nych w Kielcach
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Wywiad z Beatą Ryń, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego 
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Od 11 lat 

kierownik Działu Promocji i Marketingu Muzeum Wsi 
Kieleckiej oraz rzecznik prasowy. Felietonistka Strefy 

Weekendowej Polskiego Radia Kielce, pisze o zapomnianym 
dziedzictwie materialnym i niematerialnym wsi kieleckiej. 

rozmawiała RADCA PRAWNY Karolina Romańska

***

Jest Pani rzecznikiem prasowym Muzeum Wsi 
Kieleckiej. Czy praca pośród tylu wspaniałych 
eksponatów i legend porusza wyobraźnię?
Eksponatów w Muzeum Wsi Kieleckiej jest faktycznie 

dużo, ponad 20 tys. Jednak największą wartością pracy 

tutaj jest możliwość spotkania i rozmowy ze świadkami 

zapominanych zwyczajów i obrzędów Kielecczyzny.

Czy mogłaby Pani przytoczyć obrzędy zwią-
zane ze Świętami Bożego Narodzenia?

Gody to staropolska nazwa Świąt Bożego Narodzenia 

obejmująca okres od Wigilii do Trzech Króli. Według zna-

komitej etnografki Barbary Ogrodowskiej, pochodzi ona od 

zaślubin (godów) starego i nowego roku oraz dnia i nocy. 

Dla tradycyjnych kultur rolniczych był to czas wyczekiwa-

nia na przebudzenie Ziemi. Czas Godów wypełniały zatem 

obrzędy i praktyki magiczne, które miały zapewnić gospo-

darzom zdrowie oraz obfite plony w nadchodzącym roku. 

Wieczerza wigilijna była ucztą zaduszną, przy stole nie 

zostawiano wolnego miejsca dla zbłąkanego wędrowca, 

lecz dla duszy, która przybywała z zaświatów. To dla niej 

dodawano do potraw miód (pokarm bogów) i mak (symbol 

zmarłych). W Wigilię obowiązywały liczne nakazy i zakazy. 

Np. nie wolno było pożyczać pieniędzy, gdyż to mogło spo-

wodować w nadchodzącym roku utratę mienia. Stąd wła-

śnie wzięło się przysłowie „Dobry zwyczaj nie pożyczaj”. 

Pilnowano, aby pierwszym gościem odwiedzającymi dom nie 

była kobieta, niestety istniało przekonanie, że przyniosło-

by to domownikom pecha. Mile widziany w progu chałupy 

był za to mężczyzna z prezentem, choćby jabłkiem, które 

wróżyło zdrowie. Ówcześni chłopi dopuszczali się drob-

nych kradzieży w Wigilię, to miało im przysporzyć majątku 

w nadchodzącym roku. 

Czy są legendy związane stricte z ziemią 
kielecką?

Na Kielecczyźnie wierzono w moc żelaza. Łańcuchem sku-

wano nogi wigilijnego stołu, aby „przywiązał” on potrawy. 

Zwyczaj ten miał zagwarantować dostatek przez cały rok. 

Aby zapewnić nowonarodzonemu potomkowi pomyślność 

wkładano do kołyski metalowy przedmiot, zwykle był to nóż. 

Prof. Elżbieta Szot – Radziszewska uważa, że właśnie stąd 

przyjęto nazywać mieszkańców Kielecczyzny „scyzorykami”. 
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Czy kultywuję Pani w swojej rodzinie obrzędy 
świąteczne?

Moją choinkę zdobią ludowe, ręcznie wykonane ozdoby 

świąteczne. Są ekologiczne i piękne, wykonane z bibuły 

i słomy. Celebrujemy Wigilię i śpiewamy kolędy. Globalizacja 

i komercjalizacja, a także postęp spowodowały, że zmienił 

się sposób obchodów Świąt Bożego Narodzenia, jednak na-

dal święta te nie straciły swojego największego atutu, któ-

rym jest poczucie wspólnoty.

Na koniec proszę powiedzieć jakie wydarzenia 
planuje Muzeum Wsi Kieleckiej w 2022 roku?

Kalendarium imprez jest dopiero w przygotowaniu jednak 

zapewniam, że zapowiada się znakomicie. Wiosną zaprosi-

my do Parku Etnograficznego w Tokarni na Festiwal Sma-

ków i Jarmark Agroturystyczny. Imponująco zapowiada się 

tegoroczna gala Konkursu Jawor u źródeł kultury, na który 

zaprosimy w czerwcu. W lecie odbędzie się MotoPiknik 

i Święto Chleba, a pod koniec września – Smaki Jesieni. War-

to odwiedzać nas przez cały rok. Zapraszamy do miejsca, 

które zachwyca filmowców i gdzie telefony tracą zasięg. 
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W niniejszym artykule chciałbym podzielić 

się prawniczą refleksją, dotycząca zagad-

nienia kręgu uczestników w postępowaniu 

o ustanowienie służebności drogi koniecznej. W prak-

tyce sądowej to zagadnienie sprawia sporo trudności 

i często krąg uczestników nie jest prawidłowo ustalany 

w sprawie. W charakterze uczestników powinni wystę-

pować wszyscy zainteresowani wynikiem sprawy. Legi-

tymacja bierna przysługuje wszystkim właścicielom oraz 

użytkownikom wieczystym, przez których nieruchomo-

ści może zostać potencjalnie przeprowadzona droga 

łącząca nieruchomość władnącą z drogą publiczną1.
1 post. SN z 17.1.1974 r., III CRN 316/73, OSNCP 1974, Nr 11, poz. 197; także Komentarz do art. 

Służebność drogi koniecznej – kila uwag dotyczących 
kręgu uczestników

Z praktyki sądowej

RADCA PRAWNY Przemysław Witkowski

Jako ugruntowane należy wskazać stanowisko, że 

w samej treści wniosku należy określić wszystkich wła-

ścicieli nieruchomości, przez które miałaby prowadzić 

droga konieczna2. Czy oznacza to, że wnioskodawca 

musi oznaczyć wszystkie nieruchomości, przez które ma 

zostać wytyczona droga konieczna, jak również w jaki 

sposób ma ona przebiegać?

Niekoniecznie. Zawarcie takich treści we wniosku jest 

dopuszczalne, ale nie obligatoryjne, a sam sąd nie jest 

związany taką treścią. Powyższy obowiązek wskazania 

145 KC, red. E. Gniewek, Legalis 2021. 
2 Komentarz do art. 626 KPC, red. Marszałkowska–Krześ Legalis 2021; Komentarz do art. 626 
KPC, red. A. Zieliński, Legalis 2019; J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. 
Własność i inne prawa rzeczowe, wyd. II, LEX.
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wszystkich właścicieli nieruchomości, przez które mia-

łaby prowadzić droga konieczna, jest uszczegółowie-

niem przepisu zawartego w art. 510 k.p.c., zgodnie z któ-

rym krąg osób zainteresowanych w sprawie powinien 

być ustalony już na etapie złożenia wniosku. W razie 

niewskazania osoby zainteresowanej sąd nie oddala 

wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej, 

lecz powinien wezwać tę osobę do udziału w sprawie3.

Najczęściej do błędnego ustalenia kręgu uczestników 

dochodzi w dwóch sytuacjach.

Po pierwsze, w przypadku podania przebiegu drogi 

koniecznej przez wnioskodawcę i wskazania jedynie 

części właścicieli nieruchomości, przez które ma prze-

biegać droga konieczna aż do drogi publicznej. Przy-

kładowo, wnioskodawca wskazał jako uczestnika 

właściciela nieruchomości bezpośrednio przylegającej 

do nieruchomości wnioskodawcy, zaś pominął wła-

ścicieli nieruchomości leżących dalej, ale przez które 

także ma przebiegać służebność. Sytuacja dość częsta, 

nawet w przypadku reprezentacji przez profesjonalnego 

pełnomocnika, nie zawsze jest korygowana przez sąd. 

Na czym polega błąd w ustaleniu kręgu uczestników 

postępowania? Jak już wskazano na wstępie, legityma-

cja bierna przysługuje wszystkim właścicielom, przez 

których nieruchomości może zostać potencjalnie prze-

prowadzona droga łącząca ich nieruchomość władnącą 

z drogą publiczną.

A z czego to wynika? Nie jest możliwe żądanie usta-

nowienie jedynie części, fragmentu dostępu do drogi 

publicznej, gdyż w wyniku postępowania nieruchomość 

władnąca ma uzyskać prawnie gwarantowany dostęp 

do drogi publicznej, jako nieprzerwany szlak łączący 

nieruchomość władnącą z drogą publiczną. Żądanie 

ustanowienia służebności drogi może więc dotyczyć 

właściciela gruntu, który nie przylega do nieruchomo-

ści wnioskodawcy, jeżeli dla uzyskania dostępu do drogi 

publicznej, niezbędne jest wytyczenie drogi koniecz-

nej także przez ten grunt4. W art. 626 § 1 k.p.c. chodzi 

bowiem o zapewnienie uczestnictwa w postępowaniu 

3 post. SN z 19.7.1983 r., III CRN 154/83, Legalis.
4 post. SN z 20.11.1981 r., III CRN 232/81, OSP 1982, Nr 4, poz. 62.

właścicielom wszystkich nieruchomości, które zamyka-

ją wnioskodawcy dostęp do drogi publicznej, w związku 

z czym potencjalnie mogą być obciążone służebnością, 

i z tego powodu są zainteresowane wynikiem sprawy5.

Z powyższego wynika, że "gruntami sąsiednimi 

w rozumieniu art. 145 § 1 k.c. są nie tylko grunty 

pozostające w fizycznej styczności z nieruchomością, 

na potrzeby której służebność drogi koniecznej zosta-

je ustanowiona, lecz także grunty tak względem tej 

nieruchomości usytuowane, że zachodzi gospodarcza 

konieczność przeprowadzenia przez nie dojazdu do 

drogi publicznej6.

Bez znaczenia pozostaje, że w poszczególnych 

wariantach przebiegu potencjalnej służebności część 

dojazdu odbywa się lub może się odbywać za milczącym 

przyzwoleniem właścicieli nieruchomości mogących 

zostać potencjalnie obciążonymi służebnością, gdyż 

brak dostępu do drogi publicznej w rozumieniu art. 

145 § 1 k.c. oznacza brak prawnie zagwarantowanego 

połączenia nieruchomości izolowanej z siecią dróg 

publicznych. Za taki szlak nie może być uznana droga, po 

której właściciel nieruchomości pozbawionej dostępu, 

lub inne osoby korzystające z tej nieruchomości komuni-

kują się grzecznościowo, a nawet, gdy dostęp oparty jest 

na stosunku obligacyjnym z właścicielem nieruchomo-

ści sąsiedniej. Hipotezą art. 145 k.c. jest bowiem objęty 

dostęp o charakterze trwałym, nie skrępowany wolą 

osób trzecich7. Innymi słowy, chodzi tu o dostęp prawnie 

zagwarantowany. W związku z tym dostęp prekaryjny 

nie może zastąpić dostępu, o jakim mowa w tym przepi-

sie, prekarium bowiem jest ułatwieniem czysto grzecz-

nościowym8.

Pojęcie drogi publicznej rozumiane jest zgodnie ze 

znaczeniem nadanym jej przez ustawę z 21.03.1985 r. 

o drogach publicznych. Za drogę publiczną uważać 

należy drogę zaliczoną na podstawie tejże ustawy do 

jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, 

zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjąt- 

5 zob. post. SN z 24.6.2015 r., II CSK 398/14, Legalis.
6 post. SN z 8.11.2002 r., III CKN 1479/00, Legalis
7 post. SN z 12.10.2011 r., II CSK 94/11 
8 J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, 
wyd. II, LEX
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kami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach 

szczególnych (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe 

i gminne). Jak zauważył SN w cytowanym już postano-

wieniu z 12.10.2011 r., „Za taki szlak nie może być uznana 

droga, po której właściciel nieruchomości pozbawionej 

dostępu lub inne osoby korzystające z tej nieruchomo-

ści komunikują się grzecznościowo, nawet gdy dostęp 

oparty jest na stosunku obligacyjnym z właścicielem 

nieruchomości sąsiedniej. Hipotezą art. 145 k.c. jest 

bowiem objęty dostęp o charakterze trwałym, nie skrę-

powany wolą osób trzecich”9.

Podsumowując pierwszy ze wskazanych przypadków, 

dotyczy on sytuacji braku wskazania jako uczestników 

właścicieli nieruchomości, które nie przylegają bezpo-

średnio nieruchomości władnącej, lecz są niezbędne do 

wytyczenia służebności drogi koniecznej.

Drugim przypadkiem, nastręczającym w praktyce 

sporo problemów, jest sytuacja, w której wprawdzie 

wskazano wszystkich właścicieli nieruchomości, przez 

które ma przebiegać droga konieczna, lecz w toku 

postępowania pojawiły się inne warianty przebiegu drogi 

koniecznej. Najczęściej ma to miejsce po złożeniu opi-

nii przez biegłych z zakresu geodezji oraz z zakresu 

drogownictwa, którzy wytyczają (projektują) drogę 

konieczną z uwzględnieniem:

a) potrzeb nieruchomości władnącej,

b) najmniejszego obciążenia gruntów, przez które 

droga ma prowadzić,

c) interesu społeczno–gospodarczego.

Proponowany przez wnioskodawcę przebieg drogi 

koniecznej może różnić się od tego wskazywanego przez 

uczestników postępowania lub powołanych biegłych. 

Z reguły zatem opinia zawiera kilka wariantów przebie-

gu drogi koniecznej. Sąd Najwyższy w postanowieniu 

z dnia 30 kwietnia 2019r.10 wskazał, iż „Droga konieczna 

ma zapewnić dostęp do drogi publicznej, a wybór jej 

przebiegu jest ograniczony przewidzianymi przepisami 

przesłankami, a więc poza potrzebami nieruchomości 

władnącej, także jak najmniejszym obciążeniem nieru-

9 Także post. SN z 9.09.2011 r., I CSK 657/10, LEX; wyrok SN z 28.04.2000 r., II CKN 257/00, 
LEX.
10 I CSK 188/18

chomości, przez które droga ma prowadzić i interesem 

społeczno–gospodarczym. W żadnym razie nie musi 

to oznaczać przebiegu drogi najwygodniejszego dla 

właściciela nieruchomości władnącej”. 

W takim razie, na jakim etapie właściciele nierucho-

mości, przez które przebiegają alternatywne warianty 

służebności, powinni zostać wezwani do udziału w spra-

wie w charakterze uczestników? Orzecznictwo przywo-

łane na wstępie wskazuje, że chodzi już o potencjalną 

możliwość przeprowadzenia drogi koniecznej, zatem 

wydawać by się mogło, iż właściciele nieruchomości 

wskazanych w którymkolwiek z proponowanych przez 

biegłych wariantów powinni automatycznie uzyskać 

status uczestnika postępowania. Praktyka sądów po-

wszechnych, choć niejednolita, zmierza raczej w nieco 

innym kierunku. W przypadku kilku wariantów mamy 

wszakże do czynienia zapewne z kilkoma, kilkunasto-

ma nowymi podmiotami w sprawie, co samo w sobie 

zapewne znacznie wydłuży postępowanie, a w sytuacji 

nieuregulowanego stanu nieruchomości – może okazać 

się trwałą blokadą postępowania. Niektóre warianty 

przebiegu drogi koniecznej są bardzo kosztowne do 

wykonania, czy też zbyt ingerują w nieruchomość mającą 

zostać obciążoną, zatem w praktyce, gdy sąd dojdzie do 

przekonania, co do słuszności wariantu ustanowienia 

drogi koniecznej innego, niż ten zaproponowany przez 

wnioskodawcę, wtedy wzywa w charakterze uczestni-

ków właścicieli nieruchomości wskazanych w danym 

wariancie. Sąd może wytyczyć drogę konieczną przez 

nieruchomość właściciela, przeciwko któremu żądanie 

wniosku nie było skierowane, jednak tylko po wezwa-

niu go do wzięcia udziału w postępowaniu11. Właściciele 

tychże nieruchomości muszą mieć możliwość wypowie-

dzenia się, co do przebiegu służebności drogi koniecznej, 

zgłoszenia wniosków dowodowych czy też żądania 

powtórzenia niektórych czynności procesowych (np. 

złożenie zastrzeżeń do opinii biegłego), gdyż przyszłe 

orzeczenie w tej sprawie może stanowić ingerencję 

w ich konstytucyjnie chronione prawo własności.

11 post. SN z 28.5.1971 r., III CRN 109/71, Legalis.
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Warto czytać
Wymowa prawnicza. J.Bralczyk, Cz.Jaworski i inni

Dzisiejsze „Warto czytać” będzie podwójnie 

dzisiejsze. Po pierwsze pochodzi z najnowsze-

go numeru, a po drugie jest jak najbardziej 

aktualne, choć polecam tytuł wydany w roku 2002. 

Jest to zbiór wykładów oraz zestaw dziewięciu słyn-

nych mów sądowych, wydanych pod tytułem „Wymo-

wa prawnicza” przez wydawnictwo CH Beck. Dzisiej-

sze wskazanie jest ukłonem w stronę aplikantów, co 

oczywiście nie oznacza, że radcowie prawni nie znajdą 

tutaj czegoś dla siebie, ale także jest nawiązaniem do 

aktualnej sytuacji. Mamy coraz częściej i coraz wię-

cej ludzi na ulicach i nie chodzi o świąteczną gorączkę 

zakupową (w tej kwestii to raczej zimny prysznic). Więk-

szość tych ludzi wyległo na ulice w konkretnym celu, 

jedni aby dać wyraźny sygnał władzy, że mają dość, 

inni że nie godzą się na serwowane przez nią standardy. 

Niezależnie od motywacji są to protesty pełne eks-

presji, zarówno w kwestii zachowań, jak i wypowiedzi, 

tych słownych jak i tych plastycznych. Wiele z nich, 

niestety kończy się oskarżeniem, bywa że anonimowym 

polegającym na naruszeniu normy prawnej zawartej 

w art. 141 kw.

Pewnie domyślacie się, jakie są powody poruszenia 

tej problematyki, dlaczego akurat teraz jest to waż-

ne. Nadal mamy konstytucyjnie zapewnione prawo do 

informacji, do braku cenzury, formalnie tak właśnie 

jest, ale jak to zgrabnie ujął prof. Matczak – instytucje 

zostały „wydrążone”. Władza idzie na zderzenie 

z Obywatelem, który manifestuje swoje niezadowo-

lenie werbalnie, krzycząc „***** ***”, bądź te hasło 

umieszcza na banerach, plakatach czy transparentach. 

Oznacza to, ni mniej, ni więcej że ludzie są na wskroś 

zdenerwowani. W takich sytuacjach, jak pokazują 

migawki z wielu ostatnich spontanów, kończy się to czę-

sto zatrzymaniem, bądź przewiezieniem do policyjnej 

izby zatrzymań. Czy używanie wyrażeń uznawanych 

za wulgarne może narażać na odpowiedzialność pra-

wokarną? Może tak się niestety stać, chociaż jeżeli 

przyjąć, iż ratio legis art. 141 Kodeksu wykroczeń to 

zapobieganie degradacji kultury językowej, to zdol-

ność osiągnięcia tego celu za pomocą kryminalnego 

zwalczania nieprzyzwoitego słownictwa jest wątpliwa 

(teza Wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z 24 wrze-

śnia 2018 r., sygn akt IV Ka 818/18 ).

Wulgaryzmy są silnie połączone z naszymi emocjami. 

Istniały od zawsze i wszędzie, cokolwiek by o nich 

nie powiedzieć, to są elementem kultury, może nie tej 

najwyższej, ale są trwałym elementem języka i służą 

komunikacji. Więc zachęcam do przeczytania reko-

mendowanej „Wymowy” i pełnego uzasadnienia do 

przywołanego orzeczenia ze stolicy Wielkopolski.
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W zeszłym roku, z powodu przeróżnych oko-

liczności życiowych, postanowiłam mocno 

określić priorytety na Święta Bożego 

Narodzenia. Świat się nie zawali, jeśli nie wszystko 

będzie dopięte na ostatni guzik – to sprawdzone, jeszcze 

się nigdy nie zawalił :–). Spośród rzeczy do zrobienia 

wybieram tylko to, co naprawdę jest ważne. W końcu 

to święta rodzinne, oczekiwane cały rok, więc warto 

było sobie to uświadomić, po prostu zwolnić tempo 

i poświęcić czas przede wszystkim najbliższym. Krytycz-

nym okiem spojrzałam na listę zakupów. Przygotowałam 

tradycyjne smakołyki, które wszyscy lubią. Było smacz-

nie, ale rozsądnie, tak żeby nic się nie zmarnowało. 

Generalnie, dan świąteczno–noworocznych nie przy-

gotowuję na co dzień – z jednym, małym wyjątkiem. 

To danie proste i pyszne. Pamiętam, jak robiłam je po 

raz pierwszy. W zanadrzu miałam coś standardowego, 

na wypadek buntu na pokładzie. Szczerze nie liczy-

łam, że moje dzieci będą chciały jeść „coś takiego”. 

Ale reakcja rodziny przerosła moje oczekiwania. Było 

pysznie i wykwintnie. Przekonajcie się sami. Jeżeli ktoś 

z was chciałby się ze mną podzielić swoimi wrażeniami, 

bardzo proszę o informację zwrotną. Do dzieła!

Składniki:
• piersi z kaczki – 8 sztuk
• miód – 6 łyżek
• ocet winny z białego wina – 6 łyżek
• sos sojowy – 6 łyżek
• czosnek – 6 ząbków

Piersi z kaczki opłukać i osuszyć papierowym ręcz-

nikiem. Skórę (i tylko skórę, to bardzo ważne, żeby nie 

naruszyć włókien mięsa) ponacinać nożem w kratkę.

Wymieszać miód, ocet i sos sojowy, wycisnąć ząbki 

czosnku. W marynacie obtoczyć mięso i zostawić na 

kilka godzin w chłodnym miejscu. Ostatnio marynowa-

łam je całą noc. I teraz uwaga! Ważny punkt progra-

mu – odsączone piersi wkładamy na zimną!!! patelnię 

i zaczynamy smażenie na wolnym ogniu. Śmiem twier-

dzić, że to kluczowy moment w tym przepisie. Chodzi 

o to, żeby tłuszcz ze skóry się wytopił– zostanie nam 

smaczna, chrupiąca skórka. Smażymy tak: strona ze 

skórką około 8 minut, druga strona 4–5 minut. Filety 

przekładamy do naczynia do zapiekania, wlewamy 

pozostałą marynatę. Wstawiamy następnie do pie-

karnika nagrzanego do 180 stopni i zapiekamy około 

20 minut. Jeżeli filety są większe, to zwiększamy czas 

pieczenia do około 30 min. U mnie zazwyczaj czas 

pieczenia wynosi 30 minut – lubię wypieczone mięsko 

a ponieważ nie prowadzę „topowej” restauracji, nie 

muszę wydawać różowej piersi kaczki:–) Robię tak, jak 

lubię i polecam Wam to samo.

Kuchnia dla zabieganych
RADCA PRAWNY Elżbieta Podraza 

Przepis na piersi z kaczki w sosie sojowo-miodowym
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Z życia wzięte
RADCA PRAWNY Przemysław Majewski 

Czas świąteczno-noworoczny, to czas życzeń. 

Przekazujemy sobie dobre myśli, aby innym 

coś się spełniło: Dużo zdrowia, zdrowych 

świąt… itd. Czasem pewnie nie zastanawiamy się głę-

biej nad treścią życzeń i nieco automatycznie składamy 

życzenia o zdrowiu. Ale czy to w gruncie rzeczy jest nie-

dobre? Podświadomie czujemy, co jest ważne w życiu.

Zdrowie, szczególnie w młodym wieku – traktuje się 

jako pewnik, choć ostatnie dwa lata pokazało, że jest to 

myślenie błędne.

Poza tym inna jest perspektywa, gdy otrzymujemy 

takie życzenie będąc zdrowymi – albo nie odnotowuje-

my go, ale przyjmujemy bezrefleksyjnie, rzadko zagłę-

biając się w jego sens. Natomiast będąc chorymi, takie 

życzenie stanowi wręcz modlitwę w czyjejś intencji. Brak 

zdrowia przesłania inne kwestie, ukazując jego wartość. 

Jan Kochanowski trafnie to ujął!

Być może do pogłębionej refleksji na temat zdrowia 

skłania Nas nagły wypadek czy planowana operacja. 

Tyle że w takiej sytuacji jest i początek, ale i zakładany 

koniec choroby, dysfunkcji i wiemy, że stan gdy nie po-

trafi się przenieść kubka z herbatą jest sytuacją przej-

ściową. A co ze składaniem życzeń ludziom permanent-

nie chorym czy z permanentnymi dysfunkcjami? O tym 

też na co dzień zapominamy, że osoby niepełnosprawne  

– które z reguły dobrze sobie w życiu radzą – mają trud-

niej i dużo więcej ich kosztuje osiągnięcie życiowych 

sukcesów.

Czy składać życzenia zdrowia osobom niepełnospraw-

nym czy przewlekle chorym? Moje odpowiedź jest twier-

dząca. Tak jak składamy życzenia zdrowia naszym bab-

ciom, dziadkom – nie przecież po to, aby na boisku grali 

w piłkę nożną z nastolatkami, ale z myślą o ich dobrym 

samopoczuciu. Czym jest zatem zdrowie? Nie ma jedy-
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nej właściwej odpowiedzi, ale z pomocą przychodzi nam 

definicja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazu-

jąca, iż zdrowie nie jest jedynie stanem bez dolegliwości 

chorobowych, lecz stanowi pełny dobrostan biologiczny, 

psychiczny i społeczny. Innymi słowy, pojęcie zdrowia 

obejmuje  system cech pozytywnych, która pomagają 

człowiekowi w osiągnięciu jego celów. Mówiąc zatem 

„bądź zdrów” życzmy komuś dobrego samopoczucia, 

energii, motywacji do działania, harmonii w życiu, co 

sprawia, że tak pojmowane zdrowie zbliża się do definicji 

„szczęścia”, a w życiu chodzi o to, aby być szczęśliwym.

W tym miejscu, anonimowo, choć może nie do końca, 

chcę wspomnieć o pewnym aplikancie Naszej Izby, który 

w obecnym roku przystąpi do egzaminu radcowskiego. 

Opatrzność Boża sprawiła, że mogłem wypełniać mi-

sję bycia jego patronem, starając się przekazać tajniki 

zawodu, ale sam także się od niego wiele nauczyłem. 

„Dobry chłopak”, uśmiechnięty, mimo że porusza się 

o kulach. Ale przede wszystkim świetny prawnik, który 

kilkukrotnie potrafił zmienić punkt wiedzenia swojego 

patrona. W 2010 r. wygrał on Ogólnopolską Olimpiadę 

Wiedzy o Prawie, w której wzięło udział 983 uczniów 

z 73 polskich liceów. Po osiągnięciu tego sukcesu powie-

dział on w jednym z kieleckich mediów, że zbyt często 

jego prawa do normalnego życia były łamane i chciałby 

to zmienić, ale żeby to zrobić, musi zdobyć solidne 

wykształcenie. Świetnie radzi sobie na sali sądowej 

i wróżę mu dużą prawniczą karierę, życząc po drodze 

dużo zdrowia.

Trudności na starcie nie pozbawiają nas szans na 

dojście do mety, nie decydują o naszym szczęściu 

(polecam filmy motywacyjne, w których występuje Nick 

Vujicic). James Dean powiedział, by marzyć w taki spo-

sób, jakbyś miał żyć wiecznie, a żyć tak, jakbyś miał 

umrzeć jutro.

Życzę zatem wszystkim, aby cieszyli się zdrowiem, 

energią i dobrym samopoczuciem, potrafiąc cieszyć się 

każdego dnia tym, co posiadamy.
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Wymogi Redakcyjne dla Autorów
1. Nadesłane materiały mogą mieć formę artykułu, komentarza, glosy, recenzji, sprawozdania oraz przeglą-

du 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 miejsce 

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 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)



Wydawca:
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

ul. Przecznica 6 lok. 4

25–513 Kielce

tel. 41 341 56 04

e–mail: biuletyn@oirpkielce.pl

strona internetowa: www.oirpkielce.pl

Kolegium redakcyjne
r. pr. Przemysław Witkowski – Redaktor Naczelny

r. pr. Weronika Filiks

r. pr. Przemysław Majewski

r. pr. Jakub Makuch

r. pr. Andrzej Mącznik

r. pr. Karolina Romańska

Zdjęcie na okładce:

Wout–Vanacker (Unsplash)

DTP i druk:

Eblis Jarosław Cecha, Andrzej Mikutel


