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Dwumiesięcznik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
Radcowie prawni i Aplikanci radcowscy

Mam wielką przyjemność poinformowania Państwa o wydaniu pierwszego numeru Biuletynu Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Kielcach.

Myśl o wydawaniu tego czasopisma rodziła się od lat, jednakże w tej Kadencji Rady pomysłodawcą 

i realizatorem jest Kolega Przemysław Witkowski – Redaktor Naczelny Biuletynu.

Moi Drodzy, rok 2020 obfitował będzie w wiele wydarzeń ważnych dla Naszego Samorządu. Pierwsze wydarze-

nia miały miejsce już w miesiącu styczniu. Aplikanci I roku złożyli uroczyste ślubowanie. Serdecznie witamy ich 

w naszej Izbie. 

W miesiącu marcu odbędą się egzaminy końcowe Aplikantów III roku aplikacji.

W miesiącu marcu odbędzie się także – przy Naszym udziale – Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Radomiu, 

poświęcona zagadnieniom związanym z tajemnicą zawodową prawników, dziennikarzy i lekarzy.

Jestem przekonana, że wydawanie Biuletynu pozwoli nam przybliżyć informacje o pracy Rady, jak i przekazywać 

wiadomości istotne dla Naszej Izby.

Korzystając z okazji, na ten Nowy Rok życzę Państwu zdrowia, szczęścia, sukcesów zawodowych i oby dużo 

dobrego działo się w Waszych Rodzinach.

Dziekan Rady

Okręgowej Izby Radców Prawnych

w Kielcach

/-/ Helena Górniak
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Słów kilka
RADCA PRAWNY Przemysław Witkowski

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

z niezmierną radością kierujemy na Wasze ręce pierwszy numer „Biuletynu OIRP Kielce, dwumiesięcznika Okręgo-

wej Izby Radców Prawnych w Kielcach”. 

Znajdziecie w nim Państwo informacje o najważniejszych wydarzeniach z życia Naszego samorządu i sprawach 

istotnych dla życia zawodowego członków Naszej Izby, a także publikacje naukowe. Mamy nadzieję, że na łamach 

Naszego czasopisma słyszalne będą również głosy aplikantów i środowiska Seniorów.

Parafrazując znane przysłowie: „Nie samym prawem radca żyje”, przewidzieliśmy przestrzeń dla publikacji do-

tyczących Państwa pasji: kultury i sztuki, podróży, kulinariów, psychologii, sportu, motoryzacji i innych, którymi 

zapewne zechcecie podzielić się z Czytelnikami.

W założeniu Biuletyn ma służyć pogłębianiu integracji środowiska radcowskiego, stając się forum wymiany 

myśli, poglądów i doświadczeń członków Naszego samorządu. Gorąco zachęcamy zatem Państwa do udziału 

w tworzeniu Naszego czasopisma. Z wdzięcznością przyjmiemy materiały zarówno dotyczące sfery zawodowej, 

jak i związanej z Państwa pasjami. Opis wymogów redakcyjnych dla autorów odnajdziecie Państwo w końcowej 

części niniejszego numeru.

Dopiero rozpoczynamy działalność związaną z wydawaniem Biuletynu, zatem prosimy o wyrozumiałość oraz 

o kierowanie do redakcji wszelkich Państwa sugestii dotyczących ukazujących się materiałów, a także Państwa 

oczekiwań, co do treści kolejnych numerów periodyku.

W pierwszym numerze odnajdziecie Państwo m.in interesującą rozmowę o prowadzeniu praktyki prawniczej 

w Australii, stojący na wysokim poziomie merytorycznym artykuł naukowy z pogranicza prawa pracy i prawa 

ochrony zdrowia, praktyczne wyjaśnienie obowiązków wynikających z wprowadzenia Centralnego Rejestru Be-

neficjentów Rzeczywistych, a także felieton z cyklu „Z życia wzięte” czy też przepis na polędwiczkę wieprzową, 

zaserwowany przez uczestniczkę popularnego, telewizyjnego programu kulinarnego.

Informujemy, iż w początkowym okresie wydawania Biuletynu będzie on dostępny jedynie w wersji elektronicznej.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Życzymy miłej lektury!

W imieniu redakcji:

Przemysław Witkowski – Redaktor Naczelny
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W Naszym Samorządzie

W dniu 13 stycznia 2020 roku w siedzibie 

OIRP w Kielcach odbyło się uroczyste 

ślubowanie aplikantów radcowskich. Ze-

branych powitała Dziekan Rady – r.pr. Helena Górniak, 

gratulując zebranym wyboru zawodu oraz pomyślnie 

zdanego egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. 

Następnie 38 młodych adeptów sztuki prawniczej god-

nie wstąpiło w szeregi Naszej Izby, wypowiadając rotę 

ślubowania.

Po złożeniu ślubowania Dziekan wyraziła nadzieję, 

że aplikanci radcowscy będą przestrzegać wysokich standardów etycznych zarówno w życiu zawodowym, jak 

i prywatnym. Z kolei Kierownik Szkolenia Aplikantów – r. pr Grażyna Ciechanowska przybliżyła zgromadzonym 

najważniejsze kwestie związane z przebiegiem aplikacji.

Szanowni Aplikanci, przed Wami długa, acz ciekawa droga do zdobycia wymarzonego zawodu, polegająca nie 

tylko na przyswajaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności stosowania prawa, ale także budowaniu relacji z innymi 

członkami naszego samorządu. Aplikacja stwarza jedynie możliwości nabycia umiejętności i doświadczeń, zaś 

stopień wykorzystania tych możliwości zależny w znacznej mierze od Was.

Serdecznie witamy Was w naszej społeczności, życzymy Wam wielu sukcesów w życiu zawodowym i rodzinnym, 

a także zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w życiu samorządowym, w tym także do pracy przy tworzeniu 

niniejszego Biuletynu.

/red./

Ślubowanie aplikantów radcowskich
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IV Forum Młodych Radców Prawnych
RADCA PRAWNY Karolina Romańska

We Wrocławiu odbyło się IV Forum 

Młodych Radców Prawnych, na którym 

OIRP Kielce reprezentowali Wicedziekan 

r. pr. Andrzej Głogowski i r. pr. Karolina Romańska. 

Wprawdzie wydarzenie to miało miejsce pod koniec 

ubiegłego roku, ale omawiane tam tematy pozostają 

aktualne i ważne dla całego samorządu radcowskiego, 

z uwagi przede wszystkim na kwestię promocji zawodu 

radcy prawnego.

Forum Młodych Radców Prawnych jest corocznym 

spotkaniem przedstawicieli wszystkich Izb w celu omówienia bieżących problemów z jakimi spotykają się radco-

wie prawni rozpoczynający swoją drogę zawodową i wypracowania rozwiązań, ale również możliwością wymiany 

poglądów odnoście zawodu radcy prawnego. Uczestnicy Forum przez dwa dni pracują w grupach, gdzie każda 

z nich zajmuje się innym tematem. IV edycja Forum skoncentrowana była na haśle „Marka RADCA PRAWNY”. 

Uczestnicy zwrócili uwagę, że bardzo dużym problemem jest brak promocji zawodu radcy prawnego na szczeblu 

krajowym oraz brak świadomości społeczeństwa w zakresie wykonywania zawodu radcy prawnego. Postulaty 

grupy ćwiczeniowej, która zajmowała się stricte tematyką promocji zawodu radcy prawnego, władzom krajowym 

przedstawiła r. pr. Karolina Romańska. Wśród problemów, na które należy zwrócić uwagę jest przede wszyst-

kim granica między promocją zawodu a reklamą. Przedstawione postulaty dotyczące działań promocyjnych były 

wynikiem odważnego podejścia do tematu promocji zawodu i opierały się na współczesnych formach reklamy, 

z zachowaniem zasad etyki wykonywania zawodu. 

Mając na względzie wynik roboczych ustaleń pomiędzy Izbami, należy spodziewać się, że OIRP Kielce będzie 

jedną z kreatorów innowatorskiej promocji zawodu radcy prawnego. 
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W dniu 11 stycznia 2020 r. w Warszawie odbył się „Marsz Tysiąca Tóg”. W wydarzeniu tym uczestni-

czyli także członkowie naszej Izby. W skupieniu, pogłębionym refleksją nad stanem praworządności, 

uczestnicy marszu przeszli od siedziby Sądu Najwyższego, przez Trakt Królewski, aż do budynku 

Sejmu na ulicy Wiejskiej. /red./

Marsz Tysiąca Tóg
Zebrał: RADCA PRAWNY Przemysław Majewski 

Fot. P.Majewski
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Punkt widzenia
Rozmawiał RADCA PRAWNY Andrzej Mącznik

Wywiad z Panią Mecenas Iwoną Pruszyńską, 
Solicitor z Kancelarii w Australii specjalizującej się  

w prawie międzynarodowym. 

Pani Mecenas, Europa to germańska, romań-
ska i anglosaska tradycja prawa. A jak jest 
w Australii?

Australia jest państwem federalnym i monarchią 

konstytucyjną. Prawo australijskie pozostaje w silnym 

związku historycznym z prawem angielskim. 

Najważniejszy akt prawny Commonwealth of Australia 

Constitution Act 1900 – stanowiący konstytucję fe-

deracji – jest wytworem ustawodawstwa brytyjskiego. 

W Australii współegzystują dwa systemy prawne. Część 

stanów federacji nadal pozostaje w orbicie common 

law (prawa zwyczajowego), inne funkcjonują 

w systemie statute law (prawa stanowionego), do 

którego przynależy również prawo federalne. 

Czy zdarzyło się Pani świadczyć pomoc 
prawną w innej (niż kultura prawa euro-
pejskiego, kulturze common law, kulturze 
prawnej chrześcijańskiej) kulturze prawa?

Zanim odpowiem na to pytanie warto zaznaczyć, 

że Australia jest krajem wielokulturowym. Koegzystu-

je na jej terytorium wiele narodowości. Mamy dużą 

reprezentację kultury islamskiej, judaizmu, buddyj-

skiej, protestanckiej, hindu. Nie należy zapominać 

o Aborygenach, rdzennych mieszkańcach Australii. 

Każda z tych kultur kieruje się swoimi wewnętrznymi 

kodeksami moralnymi, z których wywodzą się bardzo 

silne tradycje, prawa zwyczajowe, rytuały religijne 

czy np. różnice w postrzeganiu i rozumieniu sprawie-

dliwości społecznej, równości wobec prawa, pojęcia 

przemocy domowej czy gwałtu. Może to prowadzić 

i czasami faktycznie prowadzi do różnych animozji. 

Parę lat temu mieliśmy debatę nad dopuszczalno-

ścią noszenia burek (strojów zasłaniających twarz) 

w sądzie przez strony postępowania lub ich świadków, 

czy w trakcie kontroli trzeźwości na drogach. Austra-

lijski ustawodawca, mimo bardzo silnych i poważnych 

protestów społeczności muzułmańskiej, nakazał odsła-

nianie twarzy zarówno w trakcie kontroli drogowej, jak 

i na sali sądowej. Islamscy prawnicy argumentowali, że 

wprowadzenie prawa nakazującego kobiecie usunięcie 

burki w tych dwóch przypadkach jest równoznaczne 

z naruszeniem islamu i prawa zwyczajowego, a co 

za tym idzie narażającym kobiety na grzech i karę 

bożą, ale przede wszystkim stanowi pogwałcenie jej 

cielesności. Jednym słowem, państwo australijskie 

usankcjonowało gwałt w rozumieniu tej grupy społecznej. 

Z drugiej strony, w plemionach aborygeńskich prak-

tykowane jest współżycie z dziewczynkami poniżej 

Fot. J. Csunyo
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13 roku życia. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety nie 

widzą w tym nic złego. Prawo australijskie, podobnie 

jak polskie, przewiduje odpowiedzialność karną za 

współżycie z osobą poniżej 15 roku życia. Bardzo trud-

no egzekwuje się ten zakaz wobec obywateli austra-

lijskich pochodzenia aborygeńskiego. Panuje bowiem 

w tej grupie zgodna solidarność co do nie zawracania 

sobie głowy tym zakazem. 

To samo dotyczy rytualnego uboju bydła. W zeszłym 

roku niektóre rządy stanowe zakazały uboju wg korań-

skiego halal. 

Jak widać ustawodawca australijski ma trudne zada-

nie w kształtowaniu prawa dla swoich obywateli. Przy-

jęta w tym względzie postawa (strategia) australijskich 

parlamentów oraz sądów jest spójna i konsekwentna. 

Prawo obowiązujące na terenie Australii wywodzi się 

z cywilizacji zachodniej i jest oparte na prawie świec-

kim. Osoby, które kwestionują ten status quo otrzy-

mują od władz australijskich zawsze tą samą i jedno-

głośną odpowiedź „albo poddajesz się naszemu prawu, 

albo opuszczasz nasz dom”. 

Natomiast jeśli chodzi o moją praktykę i aspekt 

kulturowy, to bardzo ważne, aby dysponować pod-

stawową wiedzą na temat kultury, z której wywodzi 

się dany klient. Weźmy na przykład muzułmanów. 

W islamie zwraca się ogromną uwagę na sposób 

zachowania kobiety i mężczyzny. W kręgach konser-

watywnych panuje powszechne przekonanie, że po-

winno się unikać jakiegokolwiek, nawet najmniejszego 

kontaktu cielesnego mężczyzny i kobiety, ponieważ każdy 

rodzaj dotyku może mieć znamiona seksualne. 

Z tego tytułu nie podaję na przywitanie ręki, jeśli 

mój klient jest wyznania islamskiego. Unikam podawa-

nia dłoni również wyznawcom judaizmu. Ortodoksyj-

ni Żydzi nie podają ręki, żeby nie ściągnąć na siebie 

nieczystości rytualnej. Jeśli jednak doszło do uści-

śnięcia dłoni, to – według szafiickiej szkoły prawnej 

– należy dokonać małej ablucji. Nie umówię się również  

z żydowskim klientem na spotkanie w piątek po połu-

dniu, bo wiem, że przygotowuje się wtedy do szabasu. 

To samo dotyczy soboty. Tajowie czczą swojego króla 

i biada temu, kto go krytykuje. Lepiej nie poruszać 

tego tematu w rozluźniającej rozmowie. 

Ponadto, w kulturze arabskiej, hinduskiej, w więk-

szości kultur azjatyckich dominują mężczyźni. Wciąż 

jest to dla nich bardzo trudne doświadczenie, kiedy 

kobieta mówi im, co mają robić lub od niej zależą życiowe 

sprawy danego klienta. Trzeba być bardzo delikatnym 

i wyrobić sobie pewną taktykę w ich obsłudze.

Biorąc pod uwagę rolę orzecznictwa w polskim 

systemie prawa – szczególnie Sądu Najwyższego 

i Naczelnego Sądu Administracyjnego, która mają duży 

wpływ na orzecznictwo sądów – jak Pani ze swej co-

dziennej praktyki ocenia różnice pomiędzy systemem 

prawa stanowionego a common law, w szczególności 

jak się przejawia aktywizm sędziowski w rozstrzyganiu 

sporu sądowego?

Różnica jest zasadnicza. Sędziowie orzekający 

w systemie common law są naturalnie, ze wzglę-

du na różnice systemowe, wolni w praktykowaniu 

aktywnizmu sędziowskiego. Sędziowie precedenso-

wi nie są związani ustawami. Prawo precedensowe 

jest równoległym prawem do prawa stanowionego 

i nie wchodzi w zakres jego hierarchii. Precedens 

Sądu Najwyższego może obalać zasadę konstytucyjną, 

jeśli wykaże, że jest ona rażąco niezgodna ze świętą 

regułą sprawiedliwości społecznej. Podstawą orzeka-

nia w kulturach precedensowych jest pojęcie słuszności  

i sprawiedliwości społecznej a nie interpreta-

cja woli ustawodawcy. I tak, jeszcze w zeszłym 

roku w stanie Nowej Południowej Walii obowią-

Fot. A. Forouzani
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zywał ustawowy zakaz aborcji. Kryminalizacja 

aborcji została wprowadzona przez Parlament Nowej 

Południowej Walii jeszcze w XIX w. Mało kto  

z mieszkańców Nowej Południowej Walii zdawał sobie 

z tego sprawę. Kliniki aborcyjne funkcjonowały i funk-

cjonują z sukcesem. Działo się tak dlatego, że w drodze 

orzeczeń sądowych zakaz ustawodawcy sukcesywnie 

łagodzono, wprowadzając do niego coraz to nowe wy-

jątki: narażenie życia matki, wady płodu, złą sytuację 

ekonomiczną matki, gwałt, prawa człowieka itd. Tym 

samym prawo precedensowe całkowicie zneutralizo-

wało odpowiedzialność karną za aborcję nałożoną 

przez ustawodawcę. Aby dostosować prawo stanowio-

ne do realiów prawnych, na początku tego roku Parla-

ment Nowej Południowej Walii oficjalnie zniósł zakaz, 

dokonując nowelizacji kodeksu karnego. 

Kolejnym przykładem na szczeblu federalnym jest 

bardzo znane, niekonstytucyjne orzeczenie Sądu 

Najwyższego z 1992 r, wydane w sprawie „Mabo”, 

dotyczące prawa naturalnego Aborygenów do ziemi 

australijskiej.

Sąd Najwyższy obalił decyzję Komitetu Sądo-

wego Tajnej Rady Królewskiej (Privy Council) z XIX 

wieku, w którym potwierdzono, że wszystkie prawa 

Aborygenów do ziemi na kontynencie australijskim 

zostały wygaszone przez przejęcie suwerenności 

nad Australią przez Koronę Brytyjską. W „Mabo” sąd 

odwrócił całkowicie tą linię. Zasadniczo uczynił to 

z dwóch powodów. Pierwszym było przyznanie, że   

stara teoria prawa została oparta na błędzie faktycz-

nym. Błąd ten polegał na przekonaniu, że Aborygeni to 

plemiona nomadzkie, które nie mają stałego związku 

z ziemią, a zatem nie są zainteresowani posiadaniem 

prawa do niej, co powinno potwierdzać prawo zwy-

czajowe. Przeprowadzone badania antropologów 

i naukowców społecznych wykazały, że założe-

nie to było błędne. Jeśli kiedykolwiek istniał lud 

mający bliski związek z ziemią, był to rdzenny lud 

Australii. Ziemia dla Aborygenów ma wartość sakralną  

leży u podstaw ich kultury. Błąd rzeczowy wymagał 

korekty i wraz z tą zmianą nastąpiła zmiana dok-

tryny prawnej, która się na nim opierała. Drugim 

bodźcem do zmiany podejścia było rodzące się wów-

czas pojęcie praw człowieka i wynikające z niego 

fundamentalne założenie że nikt nie powinien cierpieć 

z powodu rasy i pochodzenia etnicznego. 

W rozwoju i stosowaniu australijskiego prawa prece-

densowego międzynarodowe prawa człowieka (chociaż 

nigdy nie implementowane do prawa stanowionego!) 

odgrywają duże znaczenie. W tym przypadku koncep-

cja praw naturalnych posłużyła Sądowi Najwyższemu 

Australii do przeprowadzenia zmiany ustrojowej skut-

kującej cofnięciem o ponad 100 lat idei własności ziemi. 

Sąd utrzymywał istnienie rdzennego tytułu prawnego 

do ziemi, przynajmniej tam, gdzie tytuł ten nie wygasł 

z powodu nadrzędnych i niespójnych praw. Na bazie 

tego orzeczenia konstytucja federalna musiała zostać 

uzupełniona o stosowną preambułę.

Jakie są w Australii zawody prawnicze, czy 
w Australii, podobnie jak w Anglii specja-
lizacje prawnicze to solicitors i barristers?

Australia nie różni się w niczym od Anglii. Podstawo-

we specjalizacje to solicitor i barrister. Różnica między 

tymi dwoma specjalizacjami jest techniczna. Ogólnie 

rzecz biorąc, solicitor to prawnik pierwszego kontak-

tu. Prowadzi sprawę od momentu wejścia klienta do 

kancelarii do momentu rozpoczęcia postępowania są-

dowego. Do niego należy udzielanie porad prawnych, 

obsługa gospodarcza, wydawanie opinii, prowadzenie 

postępowań negocjacyjnych, mediacyjnych, ugodowych, 
Fot. J. Mouchet
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a także w przypadku wszczęcia postępowania sądowe-

go, przeprowadzenie tzw. discovery, czyli postępowania 

dowodowego, które w systemie anglosaskim wchodzi 

w skład postępowania przygotowawczego i musi 

być zakończone przed pierwszą rozprawą. Z tego co 

wiem, najnowsze nowelizacje kodeksu postępowania 

cywilnego w Polsce wprowadziły podobne rozwiązania 

wzorując się na common law.

Barrister to prawnik procesowy, szlifujący swoje zdol-

ności oratorskie oraz znajomość procedur sądowych. 

Jego zadaniem jest reprezentacja strony na sali sądo-

wej a zatem wkracza on do akcji wówczas kiedy strony 

nie mogą już się dogadać i proces jest nieunikniony. 

Ponieważ procedury cywilne są w Australii bardzo skom-

plikowane a ich niedotrzymanie lub najmniejsze uchy-

bienie może skutkować zrzuceniem sprawy z wokandy, 

ważne jest, żeby w sądzie reprezentował klienta prawnik 

posiadający wysoką wiedzę oraz praktykę w ich sto-

sowaniu. Również dla barristera zarezerwowane jest 

wypowiadanie się w imieniu klienta w sądzie. Klient nie 

ma bezpośredniego kontaktu z barristerem. Wynajmu-

je go poprzez swojego solicitora. To solicitor instruuje 

barristera jaki efekt chce osiągnąć w sprawie i to on 

zawiera z barristerem umowę o obsługę prawną. Barrister 

pracuje zatem zawsze pod kierunkiem solicitora, który 

go zatrudnił.

W australijskim systemie prawnym nie wyróżniamy 

już żadnych innych specjalizacji prawniczych. Czynno-

ści notarialne wykonywane są przez solicitora, który 

w tym celu musi jedynie przejść półroczny kurs 

notarialny, po którego zakończeniu otrzymuje 

prawo do posługiwania się pieczęcią notarialną. 

Czynności notarialne nie są ponadto tak rozległe, jak 

w Polsce. W Australii nie ma instytucji aktu notarial-

nego. Zadaniem notariusza jest w głównej mierze 

potwierdzanie podpisu klienta. Tutaj ciekawostka 

dla polskiego prawnika, pełnomocnictwa tzw. nota-

rialne, w wykonaniu rejenta australijskiego, to nic 

innego jak stwierdzenie, że podpis pod dokumentem 

został złożony przez osobę która przed notariuszem 

się stawiła. Natomiast australijski notariusz nie wnika 

w treść dokumentu, ani nie ponosi za nią odpowiedzial-

ności. Zgodnie z obowiązującym prawem, dokument 

może być sporządzony w jakimkolwiek języku świata, 

ponieważ rejent odpowiada jedynie za stwierdzenie 

i potwierdzenie tożsamości osoby, która dany doku-

ment podpisuje.

W Australii nie mamy ponadto instytucji komornika. 

Zadania komornicze są wykonywane przez szeryfa. 

Jedynym limitem w praktykowaniu jakiejkolwiek 

dziedziny prawa nałożonym przez rząd australijski na 

solicitora jest prawo imigracyjne. Prawo do świadcze-

nia usług prawnych w tej dziedzinie otrzymuje się po 

odbyciu dodatkowego kursu oraz otrzymaniu akredy-

tacji właściwego organu.

A jak się kształci prawników w kulturze 
prawnej common law? Czy są jakieś ele-
menty, na które kładzie się szczególny na-
cisk? Jak wygląda praktyka zawodowa?

Przyszli prawnicy muszą odbyć trzyletnie studia 

uniwersyteckie oraz półroczną praktykę zawodową. 

Praktyka zawodowa przebiega dwufazowo. Absolwent 

prawa musi przepracować odpowiednią liczbę godzin 

w kancelarii prawnej oraz jednocześnie zaliczyć prak-

tyczne ćwiczenia organizowane przez uniwersytet. 

Kiedyś na praktyczne zajęcia trzeba było stawiać się 

osobiście. Dziś coraz większa ilość uniwersytetów pro-

wadzi je online w formie wirtualnych kancelarii, które 

współpracują ze sobą lub ze sobą walczą. Praktykant 

otrzymuje swojego klienta i prowadzi go, aż do zakoń-

czenia sprawy. 

Fot. A. Forouzani



Nr 1(1)/2020 styczeń-luty

13

W ćwiczeniach praktycznych kładzie się duży nacisk 

na pracę pod presją czasu i stresu, umiejętności pracy 

w zespole. Młodych prawników uczy się również umie-

jętności oratorskich oraz kładzie nacisk na czystość 

języka, wysławiania się bez żargonu prawniczego, 

poczucia służenia klientowi i jego najwyższemu dobru. 

Ponadto, ogromny nacisk kładzie się na umiejętność 

przeprowadzania poszukiwań precedensów. Praw-

nicy mają też sporo zajęć z psychologii oraz technik 

rozstrzygania sporów polubownie.

Po zakończeniu kursu teoretycznego oraz odbyciu 

praktyki zawodowej prawnik wpisywany jest na listę 

prawników przy Sądzie Najwyższym danego stanu. Po 

złożeniu ślubowania przed Sądem Najwyższym (praw-

nik w Australii jest oficerem sądu, otrzymuje immunitet 

zawodowy i jego głównym obowiązkiem jest działa-

nie na rzecz ustalenia prawy obiektywnej i służenie 

w tym zakresie sądowi) taka osoba otrzymuje licen-

cję do praktykowania ograniczoną przez pierwsze dwa 

lata do pracy pod kierownictwem i kontrolą prawnika 

– opiekuna w danej kancelarii. Po dwóch latach pracy 

zawodowej nabywa prawo do licencji pełnej.

Jak w dużym skrócie opisałaby Pani pozy-
cję prawa administracyjnego i rolę sądów 
administracyjnych w Australii? Czy prawo 
publiczne Australii charakteryzuje się du-
żym interwencjonizmem? W jakie dziedziny 
życia obywateli ingeruje najbardziej?

Prawo administracyjne w Australii służy przede 

wszystkim kontroli działań administracji publicznej 

i ochrony obywateli przed jej nadużyciami. Nie zajmu-

ję się prawem administracyjnym, ale oczywiście jako 

obywatel australijski i prawnik przyglądam się jego funk-

cjonowaniu. Ten dział prawa opiera się o prawo stano-

wione. A więc w swej koncepcji jest zbliżone do prawa 

polskiego. Sądy co do zasady nie orzekają w sprawach 

administracyjnych. Stanowią jedynie kontrolę sądową 

nad ustalaniem granicy władzy wykonawczej, poprzez 

rozpatrywanie odwołań od decyzji różnego rodzaju 

trybunałów administracyjnych. Jeśli chodzi o interwen-

cjonizm, to nie nazwałabym funkcji pełnionych przez 

prawo administracyjne na Antypodach, w ten sposób. 

Co do zasady jest ono skierowane na pomoc jednostce, 

ochronę słabszej strony w relacji obywatel – państwo, 

obywatel-obywatel. Jako przykład funkcji opiekuńczo-

-ochronnej podam Agencję Wsparcia Dziecka (Child 

Support Agency), od której decyzji przysługuje odwo-

łanie do Trybunału ds. Odwołań od Decyzji Admini-

stracyjnych (Administrative Appeals Tribunal) . Sprawy 

o alimenty rzadko trafiają na salę sądową. Sprawa usta-

lania wysokości alimentów, prawa do nich, ściągalność 

płatności itd jest regulowana prawem administracyjnym. 

To sprawia, że dochodzenie alimentów jest przerzucone  

z uprawnionego na organ administracji publicznej. Opie-

kun uprawnionego do alimentów zgłasza roszczenie do 

odpowiedniej jednostki, a ta z urzędu kontaktuje się ze zo-

bowiązanym do alimentowania, ustala potrzeby dziecka, 

wylicza wysokość alimentów oraz ostatecznie również 

nadzoruje płatności. Myślę, że jest to fantastyczne 

rozwiązanie. Działanie agencji oparte jest w całości 

o ustawę federalną. Jeśli stosuje się prawo precedenso-

we, to jedynie do interpretacji przepisów stanowionych. 

To samo dotyczy Trybunału Najemców (Residential 

Tenancy Triububal), który w oparciu o ustawę o najmie 

rozstrzyga spory pomiędzy wynajmującym a najemcą. 

Na bazie ustawy utworzony został specjalny fundusz 

przy rządzie danego stanu, na który najemca wpłaca 

depozyt na poczet ewentualnych zniszczeń. Depozyt 

jest uwalniany dopiero po paru tygodniach od usta-

nia umowy najmu lub decyzji Trybunału Najemców, 

w przypadku sporu. To chroni interesy wynajmującego, 

czyli tego, kto z zasady uważany jest za słabszą stronę 

w tej relacji.

Natomiast najbardziej interwencyjne jest niewątpli-

wie prawo imigracyjne. Jest to wysoce upolityczniona 

dziedzina prawa administracyjnego i związana jest 

z silną potrzebą strzeżenia bezpieczeństwa obywate-

li australijskich oraz polityką osadniczą prowadzoną 

przez poszczególne stany.

Dziękuję za rozmowę.
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Kilka lat temu, oczekując na jednym z sądowych korytarzy na wywołanie usłyszałem ciekawą historię. 

Otóż, kilka dni czy tygodni wcześniej kolega po fachu, który relacjonował to zdarzenie, opowiadał, że był 

uczestnikiem jubileuszu pięćdziesięciolecia wykonywania zawodu przez jednego z nestorów kieleckiej 

palestry. Jak można się było spodziewać, licznie zgromadzeni goście po wygłoszonej laudacji gromko życzyli 

dostojnemu jubilatowi kolejnych pięćdziesięciu, równie owocnych lat wykonywania zawodu. W tym miejscu pan 

Mecenas niespodziewanie żwawo zgłosił zastrzeżenie do protokołu, mówiąc, że „tylko dwadzieścia pięć.” Na za-

skoczone i zdumione spojrzenia, równie szybko odpowiedział, „pozostałą część, oczekiwałem pod drzwiami sal 

sądowych.”

Dykteryjki prawnicze (i nie tylko)
Zebrał: RADCA PRAWNY Przemysław Majewski 

Fot. B. White
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Naukowym okiem
RADCA PRAWNY Andrzej Mącznik

II. Uwagi ogólne
Zgodnie z art. 11 Kodeksu Pracy (dalej powoływany 

jako „k.p.”) nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie 

warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę 

prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadcze-

nia woli pracodawcy i pracownika.

Art. 22 § 1 k.p. stanowi, że przez nawiąza-

nie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się 

do wykonywania pracy określonego rodzaju na 

rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz  

w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 

a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wyna-

grodzeniem.

Rodzaj pracy jest przedmiotowo istotnym elementem 

umowy o pracę. Oczywistym jest, że rodzaj pracy może 

być określony poprzez wskazanie stanowiska pracy, na 

którym pracownik ma być zatrudniony.1

Taki sam charakter, jako składnik umowy, ma także 

miejsce wykonywania pracy.

1 F. Małysz, Treść i forma umowy o pracę, Służba Pracownicza nr 9/2009, s. 5

Niejednokrotnie zdarza się, że zachodzi potrzeba 

zmiany ustalonych w umowie o pracę warunków pracy 

lub płacy. 

Modyfikacji tej dokonuje się poprzez zastosowanie 

konstrukcji porozumienia zmieniającego (dwustronnej 

czynności prawnej) lub wypowiedzenia zmieniające-

go (jednostronnej czynności prawnej pracodawcy).  

Podstawą pierwszej jest stosowany odpowiednio art. 

353¹ k.c., drugiej zaś – art. 42 § 1 – 3 k.p.

II. Aspekty prawne 
1. Wprowadzenie 
Oświadczenie o wypowiedzeniu warunków pracy lub 

płacy powinno wskazywać istotne, wypowiadane przez 

pracodawcę, elementy umowy o pracę oraz propozy-

cję pracodawcy nowych warunków, po upływie okresu 

wypowiedzenia. Jeśli pracownik nie przyjmie nowych 

warunków pracy lub płacy, stosunek pracy ulega 

rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia, bez 

potrzeby dodatkowego wypowiadania umowy o pracę. 

Wątpliwości doktryny dotyczą tego, czy oba elemen-

ty muszą zmaterializować się jednocześnie.2

Z kolei Sąd Najwyższy przyjął możliwość rozdziele-

nia tych dwóch elementów.3

Oświadczenie o wypowiedzeniu zmieniającym powin-

no zawierać przyczynę wypowiedzenia, która powinna 

być prawdziwa i konkretna, istniejąca w dacie składania 

oświadczenia (art. 30 § 4 k.p.), a ponadto przyczyna ta ma 

2 M. Wujczyk, Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy w umownym stosunku pracy, 
Warszawa 2015, s. 37-38

3 wyrok SN z 3.08.2012 r., I PK 80/11

Skierowanie pielęgniarki do wykonywania pracy na innym 
niż dotychczas oddziale szpitala nie wymaga wypowiedze-

nia zmieniającego warunki pracy. Czy słusznie?

Fot. H. Naidoo
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być uzasadniona (art. 42 § 1 k.p. w zw. z art. 45 § 1 k.p.). 

Najważniejsze jednak dla pracownika jest to, że oświad-

czenie pracodawcy podlega kontroli sądowej.4 Warto 

w tym miejscu zaznaczyć, że zaskarżenie przez pracowni-

ka wypowiedzenia zmieniającego nie jest równoznaczne 

z odmową przyjęcia przez niego nowych warunków 

pracy lub płacy i powoduje, że stosunek pracy trwa na-

dal na zmienionych warunkach a sąd pracy ocenia legal-

ność i zasadność wypowiedzenia zmieniającego.5

Zasadą jest, że wypowiedzenia zmieniającego wyma-

ga zmiana na niekorzyść pracownika. Ta okoliczność 

może być w praktyce różnie oceniana zarówno przez 

pracownika, jak i pracodawcę. 

Niewątpliwym jest, że zakresem przedmiotowym 

wypowiedzenia zmieniającego objęte są istotne warun-

ki pracy albo płacy.6 Najczęściej są to: rodzaj, miejsce

i wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie.7 

Sąd Najwyższy przyjął, że przeniesienie przez praco-

dawcę pracownika bez jego zgody na inne stanowisko 

i do innej pracy może być uważane za niezachowanie 

przez pracodawcę istotnych warunków umowy o pracę 

wówczas, gdy charakter spełnianych funkcji na nowym 

4 por. P. Wojnicz, Dopuszczalność stosowania wypowiedzenia zmieniającego, Kadry 
i płace w administracji nr 1/2019, s. 43

5 por. R. Sadlik, Wypowiedzenie zmieniające. Specyfika i wymogi formalne, Służba 
Pracownicza nr 8/2006, s. 1-2

6 M. T. Romer, Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 37
7 R. Sadlik, Wypowiedzenie zmieniające, Przegląd Sądowy nr 10/2007, s. 11

stanowisku odbiega wydatnie od funkcji spełnianych 

poprzednio.8

Pielęgniarka jako podmiot wypowiedzenia 
zmieniającego

Teza zaczerpnięta z rozstrzygnięcia Sądu Naj-

wyższego9 zawarta w tytule artykułu jest prak-

tycznie powszechnie stosowana. W sprawie tej 

wystąpiły następujące elementy stanu faktycznego. 

Pielęgniarka (pracownik) otrzymała oświadczenie szpi-

tala (pracodawcy) o treści: „w związku z potrzebami 

szpitala ustala się, iż z dniem 1.8.2003 r. przesuwa się 

panią do pracy na oddziale”. Umowa o pracę określała 

jako rodzaj pracy stanowisko pielęgniarki, a jako miej-

sce pracy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Ś. Wszystkie orzekające w sprawie sądy uznały pismo 

pracodawcy jako polecenie służbowe. Sąd Najwyższy 

uznał, że skoro pielęgniarka miała nadal wykonywać 

obowiązki pielęgniarki, to nie można traktować działa-

nia pracodawcy jako propozycji innej pracy. Dla sądu 

nie miało znaczenia to, że pielęgniarka traktowała to 

„przeniesienie” z izby przyjęć na oddział jako zmianę na 

niekorzyść z uwagi na brak predyspozycji i doświadcze-

nia do pracy na oddziale. Sąd argumentował, że takie 
8 Orzecz. SN z 22.08.1950 r., C 194/50
9 wyrok SN z 7.09.2005 r., II PK 292/04

Fot. H. Naidoo
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rozumowanie (kwestionowanie polecenia pracodawcy 

z uwagi na odczucie, że inne czynności w ramach 

dotychczasowych obowiązków są zbyt trudne) zawsze 

musiałoby powodować uznanie takiej zmiany w świad-

czeniu pracy jako wypowiedzenia zmieniającego. 

Orzekając w dniu 2 października 2008 r.10 Sąd Naj-

wyższy wyraził pogląd, że przeniesienie pielęgniarki 

z oddziału chirurgicznego szpitala do zakładu opie-

kuńczo-leczniczego, znajdującego się w strukturze 

szpitala w tej samej miejscowości w ogóle nie stano-

wiło zmiany warunków pracy pielęgniarki. W umowie 

o pracę ustalono rodzaj pracy poprzez oznaczenie 

zajmowanego stanowiska – „pielęgniarka”, natomiast 

miejscem świadczenia pracy był zespół opieki zdrowotnej. 

Na tle powyższych stanów faktycznych i wyroków 

Sądu Najwyższego, nasuwają się wątpliwości, czy 

w analizowanym obecnie przypadku stanowisko 

pielęgniarki w izbie przyjęć i stanowisko pielęgniarki 

na oddziale w tak specjalistycznym szpitalu to taki 

sam rodzaj wykonywanej pracy.

Taki pogląd jest jeszcze bardziej dyskusyjny w ra-

mach struktury wielospecjalistycznego szpitala. Czy 

praca pielęgniarki na bloku operacyjnym i praca 

pielęgniarki na oddziale neonatologicznym lub praca 

pielęgniarki w poradni przyszpitalnej to wciąż ten sam 

rodzaj pracy?

Rodzaj pracy powiązany jest ściśle z miejscem jej 

wykonywania. 

W piśmiennictwie istnieje pogląd, że miejsce pracy 

jest elementem podporządkowania pracownika w pro-

cesie pracy.11

Sąd Najwyższy uznał, że jeżeli rodzaj pracy i miejsce 

jej świadczenia zostały w umowie o pracę określone 

w sposób ogólny, to utrzymanie się w granicach wy-

znaczonych takim określeniem oznacza, że nie mamy 

do czynienia ze zmianą warunków pracy, a jedynie ich 

konkretyzacją, dokonywaną w ramach uprawnień 

kierowniczych pracodawcy.12 Podobnie wskazany Sąd 

orzekł w innej sprawie, uzasadniając, że w przypadku  
10 wyrok SN z 2.10.2008 r., I PK 73/08
11 H. Lewandowski, Możliwości kontrolowania pracownika w ramach uprawnień kierowni-

czych pracodawcy (w:) Z. Góral (red.), kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylema-
ty prawne, Warszawa 2010, s. 30; D. Książek, Miejsce pracy jako istotny element umowy o 
pracę, Warszawa 2013, s. 152

12  wyrok SN z 2.10.2008 r., I PK 73/08

polecenia dotyczącego wykonywania czynności wyni-

kających z rodzaju pracy określonego w umowie o pracę, 

pracodawca nie musi dokonywać wypowiedzenia warun-

ków pracy.13  

Ponieważ pojęcie „stanowisko pracy” używa się 

często zamiennie w stosunku do terminu „rodzaj pracy”, 

należy zauważyć, że pierwsze z nich może występować 

w różnych znaczeniach. 

Po pierwsze – w znaczeniu funkcyjnym (powiązanym 

z czynnościami, stanowiącymi istotę zajmowanego 

stanowiska), po drugie – w znaczeniu organizacyjnym 

(będącym elementem struktury organizacyjnej).

Ponadto ze stanowiskiem pracy wiążą się dla praco-

dawcy obowiązki określone przepisami prawa w zakresie 

bhp (wyposażenie stanowisk pracy w maszyny i urzą-

dzenia techniczne, zapewnienie pracownikowi odzieży 

i obuwia roboczego, określenie środków ochrony 

indywidualnej, odzieży i obuwia przewidzianego dla 

danego stanowiska pracy).14

Podzielam pogląd, że ze stanowiskiem pracy związane 

są: rodzaj i zakres czynności, metody pracy, obsługę 

urządzeń, aparatury medycznej, fizyczno-organizacyjne 

warunki, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.15

Również z punktu widzenia zagrożeń związanych 

z występowaniem patogenów bakteryjnych, grzybicz-

nych i wirusowych, istnieją istotne różnice występujące 

na oddziałach szpitalnych.16

Przede wszystkim jednak nie można nie zauważyć 

tego, że istnieją specjalizacje pielęgniarskie, utożsa-

miane czasami z rodzajem pracy.17 Nie jest przecież 

bez znaczenia bycie pielęgniarką ogólną, czy pielę-

gniarką specjalistką w określonej dziedzinie pielęgniar-

stwa lub ochrony zdrowia. 

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym, stanowią-

cym wykaz specjalizacji pielęgniarskich jest rozporządze-

nie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie 

wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających 

zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być 
13 wyrok SN z 14.10.2004 r., I PK 663/03
14 P. Prusinowski, Likwidacja stanowiska pracy a wypowiedzenie umowy o pracę, Studia z 

Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej nr 26 z 2019 r., s. 96-10
15 E. Tymoszuk, Adaptacja zawodowa pielęgniarek i położnych, Biuletyn ŚIPiP nr 2/2019, s. 11
16 Por. Zakażenia szpitalne pod red. D. Dzierżanowskiej, Warszawa 2008; Zakażenia 

szpitalne. Wybrane zagadnienia pod red. A. Denysa, Warszawa 2012; zakażenia szpitalne w 
wybranych oddziałach, Część II pod red. A. Denysa, Warszawa 2013

17 D. Karkowska, T. A. Karkowski, Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych, Warszawa 
2019, s. 438
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prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.18

Przenosząc powyższe na grunt praktyczny, wśród 

zespołów pielęgniarskich uczestniczących podczas 

zabiegów operacyjnych istnieją dwie specjalności: 

pielęgniarki operacyjne, pielęgniarki anestezjologiczne. 

Pielęgniarki operacyjne z kolei pełnią dwojaką 

rolę – pielęgniarki asystującej (instrumentariuszki) do 

zabiegu operacyjnego i pomagającej. Różne są zadania 

tych pielęgniarek – wykonują inne czynności. Przykła-

dowo, pielęgniarka asystująca kontroluje wskaźniki 

jałowości, ilość narzędzi i materiału opatrunkowego, 

asystuje do zabiegu operacyjnego, pomaga w obłoże-

niu pola operacyjnego. Pielęgniarka anestezjologiczna 

m. in. przygotowuje pacjenta do znieczulenia, pomaga 

w ułożeniu pacjenta, prowadzi dokumentację, opiekuje 

się pacjentem w sali wybudzeń. 

Warto dodać, że same zabiegi operacyjne mogą 

odbywać się w innym trybie, co także wpływa na 

warunki świadczonej pracy: tryb natychmiastowy, tryb 

pilny, tryb przyśpieszony, tryb planowy.19

Z kolei oddział neonatologiczny jest jednym 

z bardziej wymagających pod kątem instalacji  

i wyposażenia medycznego. „Najbardziej nasycony 

aparaturą jest odcinek intensywnej terapii noworod-
18 Dz. U. z 2013 r. poz. 1562
19 M. Piękoś-Kijek, Przyjęcie pacjenta w stanie nagłym na blok operacyjny, wydanie 

specjalne MPiP, zeszyt nr 1/2017, s. 10-11 

ka, gdzie leczone są dzieci z najcięższymi schorzenia-

mi oraz skrajnie niedojrzałe wcześniaki z ekstremalnie 

niską urodzeniową masą ciała”. Na takim oddziale 

trzeba umieć obsługiwać m. in. specjalistyczne inkuba-

tory, lampy do fototerapii.20

Dla specjalistów z dziedziny neonatologii niepodwa-

żalnym jest, że niezastąpiona jest wiedza i doświad-

czenie. Za profesjonalne leczenie poważnie chorego 

noworodka odpowiada zespół składający się z rozu-

miejących się profesjonalistów: lekarza neonatologa, 

pielęgniarki/położnej noworodkowej, fizjoterapeuty, 

neurologopedy, doradcy laktacyjnego i psychologa. 

W razie potrzeby do zespołu powinien dołączyć kon-

sultant: chirurg, urolog, kardiolog, okulista, radiolog, 

neurolog, laryngolog, endokrynolog, genetyk kliniczny, 

specjalista chorób metabolicznych i inni. 21

Z kolei pielęgniarka w poradni przyszpitalnej wyko-

nuje „typowe” czynności pielęgniarskie. Jej świadcze-

nie pracy z reguły „ogranicza się” do: pobierania krwi 

do określonych badań, dokonywania pomiarów, np. tęt-

na, ciśnienia tętniczego krwi, spirometrii, asysty przy 

niektórych badaniach diagnostycznych, np. tomografii 

komputerowej, angiografii mózgu, serca, gastroskopii, 
20 I. Zareda, Infrastruktura oddziału neonatologicznego i intensywnej terapii noworod-

kowej, OPM nr 1/2019, s. 25-28
21 B. Pawlus, Intensywna terapia noworodka – organizacja i wyposażenie, OPM nr 

2/2019, s. 40; G. Stadnicka, A. Bałanda-Bałdyga, A. B. Pilewska-Kozak, Organizacja i funk-
cjonowanie oddziału neonatologii, s. 61-64

Fot. NCI
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nakłuć, biopsji, obsługi pompy infuzyjnej strzykaw-

kowej, wykonania badania elektrokardiograficznego, 

podania leku, opatrywania ran, wykonywania zabiegów 

w stanach zagrożenia życia.22

Z racji ambulatoryjnego charakteru tych czynności, 

wydaje się, że do ich wykonania wystarczą wybrane 

umiejętności i z reguły będą to podstawowe umiejęt-

ności z określonej dziedziny pielęgniarstwa odpowied-

nie do charakteru danej poradni.

Pielęgniarka może wykonywać czynności lecznicze 

oraz inne czynności medyczne, które nie muszą mieć 

charakteru leczniczego, a mieszczą się w pojęciu opie-

ki nad pacjentem. 23

Innymi słowy, można wyróżnić całościową i spe-

cjalistyczną opiekę pielęgniarską, z reguły dotyczącą 

pielęgniarek z zaawansowanym doświadczeniem. 

Podsumowanie
Pielęgniarki zobowiązane są wykonywać swój zawód 

„jedynie w zakresie umiejętności zawodowych i wiedzy, 

czyli kwalifikacji zawodowych”.24

W mojej ocenie wykonywanie tego zawodu w prak-

tyce nie oznacza tylko sprawowania opieki pielęgniar-

skiej nad osobami chorymi. 

Są bowiem świadczenia zapobiegawcze, diagnostycz-

ne, lecznicze i rehabilitacyjne, do wykonywania których 

ustawodawca zastrzega dodatkowe kwalifikacje.25 Nie 

może ich zatem realizować każda pielęgniarka.

Najważniejsze jednak z punktu widzenia funk-

cji ochronnej prawa pracy jest to, że w przypadku 

zastosowania konstrukcji wypowiedzenia zmieniające-

go, pielęgniarka ma możliwość poddania kontroli sądu 

czynności pracodawcy, zarówno pod kątem legalności, 

jak i zasadności. 
22  Por. Procedury pielęgniarskie pod red. M. Kózki, L. Płaszewskiej-Żywko, Warszawa 

2009, 2011; Podstawy pielęgniarstwa, Tom 2, Wybrane umiejętności i procedury opieki 
pielęgniarskiej pod red. B. Ślusarskiej, D. Zarzyckiej, A. Majda, Warszawa 2017

23  J. Pacian, Administracyjnoprawny status zawodów pielęgniarki i położnej w świetle 
obowiązującego prawa, Lublin 2019, s. 88

24  J. Pacian, Administracyjnoprawny status zawodów pielęgniarki i położnej w świetle 
obowiązującego prawa, Lublin 2019, s. 78

25  por. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu 
zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej  
i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1567); rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegaw-
czych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo 
położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 497); rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w 
lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycz-
nych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na 
które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne (Dz. U. z 2018 r. poz. 299)

Akceptacja tego, że „przeniesienie” pielęgniarki 

z jednego oddziału szpitala na inny, jest poleceniem 

służbowym pielęgniarki, oznacza, że zgodnie z treścią 

art. 100 § 1 k.p. pielęgniarka zobowiązana jest go bez-

warunkowo wykonać.

Warto w tym miejscu podkreślić, że odmowa wy-

konania polecenia pracodawcy, może skutkować, 

w zależności od sytuacji, wypowiedzeniem umowy 

o pracę bądź jej rozwiązaniem bez wypowiedzenia.26 

Pielęgniarka mogłaby się „bronić” przed sądem, odwo-

łując od definitywnego wypowiedzenia umowy o pracę 

bądź jej rozwiązania bez wypowiedzenia, co w mojej 

opinii, stawiałoby ją w trudniejszej sytuacji, niż przy 

zastosowaniu wypowiedzenia zmieniającego. 

Ponadto, mogłoby dochodzić do sytuacji, gdy pie-

lęgniarce – specjalistce powierza się zadania poniżej 

jej kwalifikacji, które na tle całokształtu okoliczności, 

mogłyby być negatywnie ocenione na płaszczyźnie 

prawa pracy (np. mobbing, nierówne traktowanie). 

I odwrotnie, pielęgniarce bez wymaganych kwalifikacji 

poleca się przeprowadzać określone czynności, które 

zgodnie z określonymi przepisami prawa, powinny być 

dokonywane przez pielęgniarkę posiadającą wymaga-

ne uprawnienia. 

W tym miejscu rodzi się wątpliwość co do ważności 

takiej czynności pracodawcy i jej konsekwencji praw-

nopracowniczych. 

Pomimo różnych ocen doktrynalnych, przewa-

ża stanowisko, że w przypadku zawarcia umowy  

o pracę z osobą, która nie posiada kwalifikacji wyma-

ganych przez przepisy prawa, umowa taka jest bez-

względnie nieważna.27

26 szerzej R. Sadlik, Odmowa wykonania polecenia pracodawcy i jej konsekwencje, Służ-
ba Pracownicza nr 10/2010, s. 12-13

27 J. Chaciński, Nieważność umowy o pracę, Lublin 2009, s. 223-225
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Ponieważ w działalności radcy prawnego kontakt 

z podmiotami prawa handlowego stanowi 

„udział większościowy”, to mamy w ramach 

świadczonej pomocy prawnej nowy obowiązek, 

albowiem 13 października 2019 roku weszły w życie 

te przepisy ustawy z 1 marca 2018 roku o prze-

ciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz.U. t. jednolity z 2019, poz. 1115), 

które dotyczą Centralnego Rejestru Beneficjentów 

Rzeczywistych – systemu, w  którym są gromadzone 

i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywi-

stych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośred-

nią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Piszemy o tym 

gwoli przypomnienia i ewentualnej weryfikacji czy po 

naszej stronie, tj. pełnomocnika bądź osoby świadczą-

cej pomoc prawną, obowiązek informacyjny lub zgło-

szenia został wykonany, albo nadal jest do wykonania.

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdzia-

łanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o bene-

ficjentach rzeczywistych ma mieć w zamyśle ustawo-

dawcy kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, 

ponieważ ma uniemożliwić przestępcom ukrycie swojej 

tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej.

I. Podmioty obowiązane do zgłaszania 
informacji do rejestru:

 – spółki jawne;

 – spółki komandytowe;

 – spółki komandytowo-akcyjne;

 – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

 – spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych

 – proste spółki akcyjne (od 1 marca 2020 r.)

Wyłączone są zatem jednoosobowe działalności 

gospodarcze, spółki cywilne czy spółki partnerskie.

Należy zwrócić uwagę, że do zgłoszenia mogą być 

zobowiązane także podmioty, które nie podlegają 

ogólnemu zakresowi zastosowania ustawy o przeciw-

działaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrory-

zmu – dotyczy to przede wszystkim małych i średnich 

przedsiębiorców. 

III. Beneficjent rzeczywisty spółki
To osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad 

spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynika-

ją z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwia-

jące wywieranie decydującego wpływu na czynności 

lub działania podejmowane przez spółkę, lub w imie-

niu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub 

jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki beneficjentem rzeczywistym 

spółki jest:

• osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjo-

nariuszem spółki, której przysługuje prawo wła-

sności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów 

lub akcji tej osoby prawnej,

• osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% 

ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym 

spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, 

lub na podstawie porozumień z innymi upraw-

nionymi do głosu,

• osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą 

prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – 
nowe prawo, nowe obowiązki

Rozmaitości
RADCA PRAWNY Przemysław Majewski, STUDENT IV ROKU PRAWA Jakub Majewski
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przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogól-

nej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie 

dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów 

w organie spółki, także jako zastawnik albo 

użytkownik, lub na podstawie porozumień 

z innymi uprawnionymi do głosu,

• osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką 

przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, 

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub

• osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko 

kierownicze w organach spółki w przypadku 

udokumentowanego braku możliwości ustalenia 

lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycz-

nych określonych w powyższych punktach oraz 

w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania 

pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Ustawa przewiduje odrębną definicję beneficjenta 

rzeczywistego dla trustów wskazując, że są nimi:

• założyciel, powiernik, nadzorca, beneficjent. 

Dla prawa polskiego definicja ta mogłaby mieć prak-

tyczne zastosowanie do fundacji rodzinnych. Budzi to 

jednak wątpliwości, gdyż mimo pewnych podobieństw, 

nie w każdym przypadku można powiedzieć, że funda-

cja stanowi trust.

Nie zawsze zatem precyzyjnie można określić kto po-

winien zostać zgłoszony do rejestru jako beneficjent. 

Przykładowo kogo należy zgłosić w przypadku spółki 

z o.o., gdy jest czterech udziałowców i każdy ma po 

25 proc. udziałów? Wydaje się, że nikogo, ale pojawiają 

się głosy, że z ostrożności jednak wszystkich.III. Doko-

nywanie zgłoszeń

Termin:

– 7 dni od dokonania zmian w spółce, dla wpisów 

do KRS o charakterze deklaratoryjnym; 

– 7 dni od zmian, których wpis do KRS ma charak-

ter konstytutywny – co oznacza, że 7 dni liczy się 

od ujawnienia zmiany w KRS.

Jednakże spółki wpisane do KRS przed 13 październi-

ka 2019r. muszą zgłosić informacje do 13 kwietnia 2020r.

Jeżeli więc dochodzi do zakładania nowej spółki to 

konieczne jest dokonanie zgłoszenia do CRBR wraz 

z jej założeniem.

Oczywiste omyłki w złożonym zgłoszeniu lub w przy-

padku stwierdzenia przez organ właściwy w sprawach 

Rejestru, że zgłoszenie zostało złożone z naruszeniem 

przepisów, spółka koryguje niezwłocznie, nie później 

niż w terminie trzech dni roboczych od dnia stwier-

dzenia oczywistej omyłki lub pisemnego wezwania do 

korekty, poprzez zgłoszenie zawierające poprawne dane.

Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej – poprzez stronę 

www.podatki.gov.pl/crbr/ lub crbr.podatki.gov.pl

Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba uprawniona 

do reprezentacji spółki, przez profil zaufany ePUAP lub 

podpis kwalifikowany. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej 

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia.”.

IV. Sankcje za niedopełnienie obowiązku 
Za nieprzekazanie informacji o beneficjencie w od-

powiednim terminie będzie grozić kara nawet do 1 mi-

liona złotych. Rekomendowane jest zgłaszanie możli-

wie najwięcej osób – od akcjonariuszy po udziałowców, 

a nawet menedżerów i zwykłych pracowników spółek. 

Zgłoszenie jest bezpłatne, a nadliczbowi beneficjenci 

nie wiążą się z żadnymi sankcjami.

https://www.podatki.gov.pl/crbr/
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
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Czy inwestor ma prawo do określenia 
warunków gwarancji zapłaty 

za roboty budowlane?
RADCA PRAWNY Magdalena Frydrych-Piłatowska

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie 

z dnia 13 lipca 2016 r., (sygn. akt. I ACa 

402/16) potwierdzono, iż inwestor ma 

prawo do określenia warunków wypłaty z gwarancji. 

Kompetencja wykonawcy do żądania udzielenia gwa-

rancji zapłaty nie zawiera uprawnienia do wskazania 

rodzaju i postaci gwarancji, uprawnienie bowiem to 

przysługuje inwestorowi.

Ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy 

– kodeks cywilny (Dz. U. Nr 40, poz. 222) w Tytule XVI 

Księgi III Kodeksu cywilnego – zatytułowanym „Umowa 

o roboty budowlane” wprowadzone zostały przepisy 

(art. 6491–6495) regulujące problematykę gwarancji 

zapłaty za roboty budowlane.

Kodeks cywilny nie wprowadza żadnych wymogów 

co do treści stosunku prawnego zabezpieczenia. 

W związku z powyższym powstaje pytanie, czy wyko-

nawca ma prawo żądać ustanowienia gwarancji 

o określonej treści, w tym czy ma prawo do żądania 

gwarancji bezwarunkowej?

Celem gwarancji zapłaty za roboty budowlane było 

–jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu ustawy 

nowelizującej kodeks cywilny (druk Sejmu VI kadencji 

nr 2365 z dnia 21 września 2009 r.). – zapobieganie 

negatywnym zjawiskom w gospodarce, w szczególności 

nieregulowaniu przez inwestorów i wykonawców robót 

budowlanych wynagrodzenia za prace świadczone 

przez wykonawców i podwykonawców. Chodziło 

Fot. A. Esau
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głównie o ochronę małych i średnich przedsiębiorców.

Z uwagi na brak – jak już wskazano powyżej – 

ustawowych wymogów co do treści gwarancji, 

w praktyce niekiedy powstają spory pomiędzy 

inwestorem a wykonawcą. Wykonawca występu-

je  z żądaniem ustanowenia gwarancji zapłaty, 

inwestor ustanawia w jednej z form określonych 

w 6491 § 2 k.c gwarancji zapłaty po czym wyko-

nawca kwestionuje warunki określone w gwarancji  

i odmawia zapłaty kosztów ustanowienia zabezpiec-

zenia. Zasada współfinansowania kosztów gwarancji 

zapłaty wskazana w art. 6491 § 3 k.c. zobowiązuje do 

ponoszenia kosztów zabezpieczenia w równych części-

ach przez inwestora i żądającego gwarancji.

Na kanwie takiego sporu pomiędzy inwestorem 

a wykonawcą robót budowlanych  o zapłatę kosz-

tów ustanowienia zabezpieczenia zapłaty za roboty 

budowlane zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Kra-

kowie z dnia 13 lipca 2016 r. Sąd ten rozstrzygnął 

kwestię dotycząca tego, czy inwestor ma prawo do 

określenia warunków gwarancji zapłaty.

Jak słusznie wskazał orzekający Sąd Apelacyjny, 

choć strony nie mogą wyłączyć ani ograniczyć prawa 

wykonawcy (generalnego wykonawcy) do żąda-

nia od inwestora gwarancji zapłaty (art. 649(2) 

§ 1 kc), to mogą w ramach umowy o roboty budow-

lane określić jej rodzaj i warunki. Skoro strony  

w przedmiotowej sprawie tego nie uczyniły, wybór 

sposobu udzielenia zabezpieczenia należał do 

inwestora.

Stanowisko Sądu zgodne jest z przeważają-

cym poglądem doktryny, iż udzielnie gwarancji  

w rozumieniu powołanego przepisu nastąpi przy 

zachowaniu prawem wskazanej formy a ponadto 

jeżeli stało się to na zlecenie inwestora. Należy pod-

kreślić, iż poza wskazaniem form gwarancji zapłaty 

ustawodawca nie przewidział żadnych dalszych 

wymagań, jakim mają one sprostać. Jak słusznie zau-

waża się w doktrynie – m.in. P. Drapała, K. Zagrobel-

ny – wykonawcy nie przysługuje roszczenie o ustanow-

ienie gwarancji, z której wypłata będzie następować 

„bezwarunkowo”, na pierwsze żądanie obejmujące jedy-

nie oświadczenie wykonawcy, iż należne wynagrodzenie 

za wykonane prace nie zostało w terminie zapłacone. 

Dzięki temu inwestor może udzielić zabezpieczenia, 

w treści którego zostanie zastrzeżona konieczność 

przedłożenia bankowi lub ubezpieczycielowi pod-

pisanych przez inwestora dokumentów np. protokołów 

odbioru. Tym sposobem ustawodawca umożliwił 

inwestorowi znaczne ograniczenie ryzyka związanego  

z udzieleniem zabezpieczenia1.

Nie do przyjęcia jest stanowisko iż wykonawca miał-

by prawo uzyskać wynagrodzenie nawet, jeśli pomiędzy 

stronami istnieje spór co prawidłowego wykonania 

robót budowlanych, zwłaszcza jeżeli Zamawiający 

naliczył kary umowne.

Potrącenie stanowi jedną z form zapłaty i w kon-

sekwencji powoduje wygaśniecie zobowiązania. 

Przyjęcie powyższego stanowiska wymagałoby 

wyraźnego sygnału ze strony ustawodawcy, że jeden 

z ustawowo uregulowanych sposobów wygaszania 

zobowiązańw przypadku ustanowienia gwarancji 

zapłaty nie może mieć zastosowania. Gwarancja 

obejmowałby roszczenie, które już wygasło2.

Taka wykładnia stwarzałoby niebezpieczeństwo 

uzyskania przez wykonawcę zapłaty w wysokości 

wyższej niż by mu przysługiwała. Ponadto pozbawiałby 

zamawiającego możliwości skorzystania  z uprawnień 

umownych (ustawowych) a w konsekwencji modyfi-

kując te postanowienia wbrew woli stron. W praktyce 

zdarza się również iż, niekiedy gwarancja zapłaty staje 

1 Krzysztof Zagrobelny „ Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane 
2013, wyd. 1.

2 Krzysztof Zagrobelny „ Odpowiedzialność…, op. cit.

Fot. A. Serrano
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się „narzędziem” umożliwiający wykonawcy rozwiąza-

nie kontraktu z winy inwestora. Zgodnie bowiem 

z art. 6494 §2 kc brak żądanej gwarancji zapłaty sta-

nowi przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych  

z przyczyn dotyczących inwestora. Stwierdzić bowiem 

należy, że oprócz bowiem nierzetelnych inwestorów 

w obrocie gospodarczym występują również nierzetel-

ni wykonawcy, na co również zwrócił uwagę Trybunał 

Konstytucyjny w wyroku z dnia 27 listopada 2006r. 

sygn. akt. K 47/04.

Przywołany wyrok Sądu Apelacyjnego stanowi 

potwierdzenie stanowiska prezentowanego w dok-

trynie. Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku 

wyraźnie wskazał, iż: „w świetle artykułu 6491 §1 

k.c gwarancję zapłaty za roboty budowlane stano-

wi udzielone na zalecenie inwestora przez bank lub 

ubezpieczyciela na rzecz wykonawcy zabezpieczenie 

roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie 

robót budowlanych. Skorzystanie przez wykonawcę 

z uprawnienia do żądania udzielenia gwarancji zapłaty 

(art. 6493 § 1 k.p.c.) powoduje, że po stronie inwesto-

ra, w ramach stosunku obligacyjnego wynikającego 

z umowy o roboty budowlane, powstaje uboczny obow-

iązek polegający na doprowadzeniu do ustanowienia 

przez bank lub zakład ubezpieczeń na rzecz wykonaw-

cy jednego z zabezpieczeń określonych w art. 6491 

§ 2 k.c., który to przepis zawiera zamknięty katalog 

form gwarancji. Inwestor może ustanowić: gwarancję 

bankową, gwarancję ubezpieczeniową, akredytywę 

bankową lub poręczenie udzielone przez bank (…). 

(…) Kompetencja wykonawcy do żądania udziele-

nia gwarancji zapłaty nie zawiera uprawnienia do 

wskazania postaci i rodzaju gwarancji, uprawnienie 

to przysługuje bowiem inwestorowi. Inwestor usta-

nowił akredytywę dokumentową, o czym zawiadomił 

powodową Spółkę. Akredytywa tego rodzaju stanowi 

pisemne zobowiązanie banku, zaciągnięte w imieniu 

własnym, ale w ramach działania na zlecenie klienta, 

wobec osoby trzeciej (beneficjenta), że dokona zapłaty 

beneficjentowi akredytywy ustalonej kwoty pieniężnej, 

po spełnieniu przez beneficjenta wszystkich warunków 

2 Krzysztof Zagrobelny „ Odpowiedzialność…, op. cit.

określonych w treści oświadczenia banku (art. 85 

ust. 1 prawa bankowego). Warunki te mogą polegać 

na przedstawieniu przez beneficjenta określonych 

dokumentów, na przykład dokumentów wykazujących 

wykonanie prac budowlanych, za które domaga się on 

wynagrodzenia. Nie jest także wykluczone przedst-

awienie dokumentów potwierdzających prawidłowość 

wykonania tych prac i ich zaakceptowanie przez 

inwestora. Inwestor nie może być bowiem pozbawi-

ony kontroli nad jakością wykonania robót, czy też 

prawidłowością procesu inwestycyjnego, w tym 

rozliczaniem się przez wykonawców z podwykonaw-

cami, już choćby z powodu jego odpowiedzialności 

wobec podwykonawców,o której mowa w art. 6471 

§ 5 k.c. Cytowane przepisy nie wymagają także aby 

udzielona wykonawcy gwarancja zapłaty miała charak-

ter bezwarunkowy, na każde żądanie. Taka gwaranc-

ją jest tylko jedną z możliwych do udzielenia, ale nie 

jedyną konieczną i prawidłowo realizującą jej założenia”.
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Warto czytać
RADCA PRAWNY Przemysław Majewski 

P rzedstawiam Koleżankom i Kolegom kolejną 

rubrykę, która mam nadzieje, że na stałe 

wejdzie do Naszego periodyku. „Warto czytać” 

to zarówno imperatyw, jak i podzielenie się refleksja-

mi na temat ostatnio przeczytanej książki i przekona-

nie, że jest warta przeczytania w  najbliższym czasie. 

Formuła także tej rubryki jest otwarta, więc zachęcam 

do przesyłania na adres Redakcji swoich refleksji bądź 

propozycji wraz z kilkoma zdaniami komentarza. Tyle 

tytułem wstępu.

Uczestnicząc w wielu ostatnich wydarzeniach, które 

miały miejsce zarówno w naszym pięknym kraju, jak 

i w naszym jakże licznym środowisku, uznałem że 

konieczne jest znalezienie takiej formuły odreago-

wania, która z jednej strony zapewni pewien komfort 

intelektualny, a z drugiej zaś pozwoli, że swego rodza-

ju dystans pozwalający funkcjonować w tej jakże róż-

norodnej rzeczywistości. Aby wypełnić te oczekiwania 

oddałem się lekturze pióra Jerzego Zajadło „Sędzio-

wie i niewolnicy”, świeżo opublikowanego nakładem 

Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. Dodatkową 

zachętę stanowił podtytuł - Szkice z filozofii prawa. 

W pewnym skrócie mogę stwierdzić, że co prawda 

treść i opis przekazany przez Autora dotyczy innych 

czasów oraz innej kultury prawnej, ale za to pan Profesor 

z immanentnie przydaną sobie swadą wprowadza czytel-

nika w świat rozterek prawnych i moralnych związanych  

z kształtowaniem się amerykańskiego konstytucjonali-

zmu i abolicjonizmu, w sposób, który powoduje, że prze-

kaz jest nie tylko uniwersalny, ale przede wszystkim 

aktualny. W 13 rozdziałach poprzedzonych wprowa-

dzeniem Autor omawia fundamentalne dla opisanej 

tematyki orzeczenia oraz wybitnych aktorów tych 

wydarzeń i czasy w których przyszło im działać. Celo-

Fot. J. Zamora
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wo nie streszczam i nie podaję opisów poszczególnych 

części aby nie pozbawiać satysfakcji żeglowania po tym 

mistrzowskim przekazie, chcę jednak zwrócić uwagę 

na motto poprzedzające lekturę, którego autorem jest 

mędrzec z Concord, pewnie dzisiaj nieco zapomniany, 

ale nadal aktualny w przekazie, Ralph Waldo Emeson: 

„Niemoralne prawo powoduje, że obowiązkiem człowie-

ka jest łamanie go. Cnota bowiem jest istotą każdego 

człowieka. Z zasady prawa wynika, że niemoralne po-

rozumienie jest nieważne i że niemoralny akt prawny 

jest równie nieważny.(...) Prawo człowieka do wolno-

ści jest równie niezbywalne jak jego prawo do życia”. 

Przesłanie zawarte w tej wypowiedzi stanowi czytel-

ną wskazówkę postępowania, pomimo upływu czasu 

i zmian kulturowych. 

Pozostając w konwencji braku streszczenie i opisu 

chcę podkreślić, że właśnie dlatego warto czytać pana 

Profesora, ponieważ przekaz nie dość, że aktualny, 

to pozwala na wypracowanie wniosków dla potrzeb 

prowadzonych przez nas spraw sądowych, oraz na 

udzielenie odpowiedzi na egzystencjalne kwestie poja-

wiające się w związku z  funkcjonowaniem w otaczają-

cej nas rzeczywistości (nie tylko prawnej). Mamy więc 

odesłanie do wybitnego sędziego Willama Murray ’a 

I Lorda of Mansfield, który „orzekając w sprawie Somer-

set v. Steward użył formuły niech się stanie sprawie-

dliwość, chociażby się niebo miało zawalić (fiat iustitia, 

ruat coleum). W potocznym języku bardziej popular-

na jest inna wersja tej sentencji – fiat iustitia, pereat 

mundus (niech się stanie sprawiedliwość, chociażby 

miał zginąć świat), co mogłoby oznaczać poszukiwanie 

sprawiedliwości wbrew wszelkim przeciwnościom losu 

i niezależnie od ewentualnych konsekwencji.” 

Jest to oczywiście pewien skrót myślowy, formuła 

ta ma bowiem charakter drogowskazu, ale tu koniecz-

ne podkreślenie, że realizowanego wyłącznie w dobrej 

wierze. Natomiast spojrzenie na dynamikę tworzenia 

naszego prawa i jego skutki (oby tylko potencjalne, 

a nie zaś rzeczywiste), mogłyby skłaniać do tłuma-

czenia, że „po nas choćby potop.” Uważny czytelnik, 

dzięki autorowi i na takie „dictum” dostanie odpo-

wiedź. Nieco upraszczając, często zadajemy sobie 

pytanie czy udzielane szerokiej publiczności wyjaśnie-

nia dotyczące tworzonego obecnie prawa to przekaz 

oparty na wiedzy czy raczej jednak na niewiedzy. 

Prima facie to drugie założenie wydaje się bardziej 

trafne, ale właśnie opis obrosłej legendą opinii 

sędziego Wiliama Cushinga w postępowaniu karnym 

Commonwealth vs. Jennison przywołany przez Autora 

i wzmocniony przekazem R.M.Covera daje wyjaśnie-

nie, że wiedza jest. Mamy bowiem do czynienia w ta-

kich sytuacjach z sui generis chwytem retorycznym, a 

mianowicie z subwersją „oznaczającą nagięcie ustawy 

do wymogów własnego sumienia ze świadomością, ze 

jest to działanie contra legem, aczkolwiek ukryte i za-

woalowane określoną argumentacją”.

I na koniec swoista perełka w przekazie – efekt 

Rashomon. Współcześnie, to zjawisko z pogranicza 

psychologii i socjologii pozwala na wyjaśnienie spo-

rów powstałych na kanwie opisów stanu faktycznego 

dokonywanych przez różne osoby będące świadkami 

tego samego zdarzenia. Rozbieżności w opisie oraz 

interpretacja mechanizmu sprawozdawczości może 

mieć kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia okoliczności 

w sprawach karnych, a  w  szczególności tych, w któ-

rych niewłaściwie zinterpretowane, rozbieżne zeznania 

świadków mogą pogrążyć oskarżonego. Dlatego nawet 

tak pozornie odległy temat jakim jest kształtowanie 

się postaw abolicjonistycznych „dawno temu w Ame-

ryce” może być przyczynkiem do nowego spojrzenia na 

dobór argumentów podczas obron karnych, w sposób 

pozwalający na osiągnięcie skutku, który wydawał się 

być poza zasięgiem. 

Dlatego, warto czytać!
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Kuchnia dla zabieganych, 
zapracowanych i niemających 

czasu na gotowanie
RADCA PRAWNY Elżbieta Podraza

P olędwiczka, moim zdaniem, wcale nie musi być 

różowa. Ja lubię mięsa wypieczone, wysmażone, 

typu well done. Znawcy być może się oburzą, 

ale ponieważ mamy demokrację mają do tego prawo. 

Polędwiczka wieprzowa jest delikatna, miękka i so-

czysta i nie wymaga dużego nakładu pracy. Dlatego 

też jest idealnym współpracownikiem dla wszystkich 

„zabieganych, zapracowanych i niemających czasu na 

gotowanie”. Wersja, którą zaproponuję dzisiaj jest 

banalnie prosta w wykonaniu a efekt końcowy zaspo-

koi nawet najbardziej wybredne podniebienia.

Polędwiczka wieprzowa w sosie winnym:

Składniki:

• Polędwica wieprzowa

• musztarda 5-7 łyżek (ja używam musztardy 

Kieleckiej)

• 4 gałązki rozmarynu świeżego- koniecznie 

świeżego, taki ma najwięcej aromatu

• 7 łyżek miodu

• około 500 ml wina czerwonego

• olej do smażenia

Polędwiczka wieprzowa – o tym jak oczarować gości 
i nie zmęczyć się w kuchni

Polędwiczka wieprzowa w sosie winnym z puree z pietruszki i jabłka podana z racuchem ze szpinaku i oliwą pietruszkową. Jakie to było dobre:)
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Wykonanie:

Polędwicę marynujemy musztardą (polędwiczki 

mają być w całości otoczone musztardą, więc może się 

okazać, że trzeba użyć więcej musztardy, w zależności 

od tego ile macie polędwiczek) z pokrojonym drobno 

rozmarynem, wstawiamy do lodówki na 3-4 godziny (ja 

bardzo często marynuję mięso wieczorem, wtedy smak 

jest bardziej bogaty i następnego dnia jest mniej pra-

cy). Zamarynowane w ten sposób polędwiczki obsma-

żamy z obu stron na niewielkiej ilości oleju. Polewamy 

miodem i obsmażamy z obu stron (ważne aby polać 

polędwiczkę miodem i zaraz po tym obrócić ją do 

smażenia – tak samo postępujemy z drugą stroną).

Obsmażone polędwiczki zalewamy czerwonym winem 

(półwytrawnym – wina dodajemy tyle, aby polędwiczki 

były zalane do ¾ wysokości), przykrywamy i dusimy 

pod przykryciem, aż polędwiczka zmięknie (jeżeli uzna-

cie, że polędwiczka jest wystarczająco miękka można 

ją wówczas przełożyć do innego naczynia). Zdejmuje-

my pokrywkę i redukujemy sos do uzyskania emulsji 

o konsystencji półpłynnej (trzeba uważać na tym 

etapie i od czasu do czasu skontrolować naszą reduk-

cję ponieważ w pewnym momencie ten proces przy-

spiesza i może się okazać, że zeskrobujemy z patelni 

resztki sosu, który jest kluczem do sukcesu).

To wersja dla dorosłych oczywiście. Ponieważ 

jestem Matką Polką nie byłabym sobą, gdybym nie po-

leciła wersji dla pociech. Moje uwielbiają mini kotleciki 

z polędwiczki wieprzowej otoczone jajkiem i bułką 

tartą. Polędwiczkę należy pokroić na plastry, delikat-

nie rozgnieść, panierować i smażyć krótko. Dzieci to 

uwielbiają. Nie serwuję często dzieciom smażonego, 

ale nie daję się też zwariować. Od czasu do czasu, bez 

najmniejszych zahamowań, smażone kotleciki lądują 

na ich talerzach.

Pozostaje kwestia dodatków. Oczywiście niezawodne 

będzie puree z ziemniaków lub pietruszki. Pamiętajcie, 

że najlepszy efekt puree uzyskamy po przetarciu masy 

przez sitko. Reszta to już kwestia fantazji. 

Fot. J. Wennington
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Z życia wzięte
RADCA PRAWNY Krzysztof Bodio

Pan radca N. w ostatnim dniu starego roku był 

w doskonałym humorze. Będąc osobą towarzy-

ską, często w swym mieszkaniu urządzał spo-

tkania, na których serwowane były nie tylko kawa 

i herbata, ale i inne zimne napoje, znacznie „ocieplają-

ce” atmosferę towarzyską. 

Często spotkania te kończyły się śpiewem i tańcami, 

przy czym pan radca zawsze dbał, aby nie przekroczyć 

godziny 22, po której obowiązywała cisza nocna.

Te spotkania nie zawsze spotykały się z aprobatą 

rodziny pana radcy, która często podnosiła, iż pana 

radca skończył już lat 36 – dlatego też powinien wresz-

cie zdecydować się wybrać z grona licznych znajomych 

pań jedną i zmienić swój stan kawalerski na małżeński. 

Odpowiedź była zawsze taka sama: żeby napić się 

piwa, nie muszę kupować browaru! Po co więc wiązać 

się z jedną, kiedy mam możliwość wyboru!

Kiedy rozległ się dźwięk dzwonka u drzwi – pan rad-

ca pomyślał – chyba to znów życzenia świąteczne albo 

noworoczne!

Rzeczywiście w progu stał listonosz z białą kopertą 

i zwrotką dla pana mecenasa. Proszę pokwitować odbiór!

Zaskoczony radca odebrał kopertę. Zobaczywszy na 

niej pieczątkę Okręgowej Izby Radców Prawnych jeszcze 

bardzie się zdziwił. Życzenia noworoczne ze zwrotką? 

Zdziwienie było jeszcze większe, kiedy po otwarciu 

koperty okazało się, że to nie życzenia, ale skarga, 

którą złożył sąsiad, podnosząc że w mieszkaniu radcy 

odbywają się libacje alkoholowe, często bardzo głośne 

i choć nie przekraczają godziny 22, to jednak są uciąż-

liwe dla mieszkańców sąsiadujących lokali, zwłaszcza 

odgłosy tańców z przytupem, tak energicznych, że 

w mieszkaniu pod lokalem radcy podskakuje żyrandol!

Ponadto w sezonie letnim, pan radca często scho-

dzi w trakcie libacji do pobliskiego marketu spożyw-

czego po alkohol w stanie wskazującym na trudności 

Styl życia

Fot. K. Knight
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w utrzymaniu równowagi, nie zawsze kompletnie ubra-

ny. Wprawdzie, co prawda, zawsze w spodniach, ale 

często bez koszuli i bez butów!

Kończąc skargę, sąsiad napisał, że czekał cierpliwie 

do końca roku, ale w roku nowym chce mieć spokój, 

ciszę i możliwość odpoczynku we własnym mieszkaniu.

W liście znajdowało się również pismo Rzecznika 

Dyscyplinarnego, wzywające pana radcę do ustosun-

kowania się do postawionych zarzutów w terminie dni 

7 – miu.

Zdenerwowany radca odpisał natychmiast, iż miesz-

kanie jest jego własnością, przy czym już średnio-

wieczni Anglicy wiedzieli, iż mój dom jest moją twier-

dzą, może w nim robić co chce, przyjmować kogo chce, 

nie zakłóca ciszy nocnej, nie jest prawdą, że wychodzi 

na ulicę bez butów, bo w sezonie letnim idąc do sklepu 

zakłada klapki, zakłada też koszulę, którą nie zawsze 

zapina ze względu na panujący upał!

Skarga ma źródło nie w jego zachowaniu, ale w zazdro-

ści, bo sąsiad jest samotnym starym kawalerem, który 

przekroczył już 40 lat i nie może pogodzić się z faktem, 

że panie nie przychodzą do niego, tylko do radcy. Tu 

również powtórzył maksymę, że wolno mu spotykać się 

z różnymi paniami, bo jako człowiek stanu wolnego nie 

musi kupować browaru, aby napić się piwa!

Ponadto podniósł, iż skarga dotyczy jego życia prywatnego, a nie zawodowego w związku z czym Rzecz-

nik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych nie powinien zajmować się zarzutami postawionymi 

w skardze. Tutaj jednak pan radca – delikatnie mówiąc – rozminął się z prawdą. 

Zgodnie z art. 12 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, radca prawny jest obowiązany dbać o godność zawodu, nie 

tylko przy wykonywaniu czynności zawodowych, ale również w działalności publicznej i życiu prywatnym, przy 

czym naruszeniem godności zawodu radcy prawnego jest w szczególności takie postępowanie radcy prawnego, 

które mogłoby zdyskredytować go w opinii publicznej lub podważyć zaufanie do zawodu radcy prawnego. Okrę-

gowy Sąd Dyscyplinarny nie podzielił argumentów pana radcy i wymierzył jemu karę dyscyplinarną w postaci 

nagany. Od orzeczenia Sądu nie zostało złożone odwołanie.

No cóż – pan radca ma rację twierdząc, że aby napić się piwa nie trzeba kupować browaru – ale powinien pa-

miętać, że piwo należy pić w taki sposób, aby nie zwracać uwagi innych i nie wzbudzać w nich zazdrości!

Fot. O. Serjantu
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Wymogi Redakcyjne dla Autorów

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

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

w tym grafiki.

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

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

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

a także alfabetyczny wykaz cytowanej literatury, oraz słowa kluczowe.

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

telefoniczny.

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

w wyznaczonym terminie oznacza akceptację wersji tekstu otrzymanego.

7. Redakcja nie płaci autorom za opublikowane materiały.

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

Tekst powinien być sformatowany według następujących wytycznych:

Format strony: A4;

Marginesy: 2,5 cm z każdej strony;

Krój pisma: Times New Roman o rozmiarze 12 punktów;

Wyrównanie: do obu stron;

Interlinia: 1,5;

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

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

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

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

sce wstawienia grafiki bądź fotografii oraz dodać stosowny podpis.

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

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

fia czy grafika. 

10. Przypisy

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

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

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

zamieszczać przed kropką kończącą zdanie.

 W przypadku odnośników do źródeł obowiązują następujące dane i format:

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

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

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

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

4. Ponowne cytowanie Autora: 

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