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Koleżanki i Koledzy
Radcowie prawni i Aplikanci radcowscy,

zbliżają się Święta Wielkanocne; Święta, które od zawsze skupiały całe rodziny przy jednym stole.

Niestety te święta spędzimy często samotnie lub w gronie najbliższej rodziny – domowników.

Jednakże nie traćmy wiary w lepsze jutro. Dbajmy o siebie i o innych. 

Moi Drodzy, w imieniu własnym oraz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach życzę Wam, 

aby te Święta były zdrowe i pogodne.

Spokojnego Alleluja!

Dziekan Rady

Okręgowej Izby Radców Prawnych

w Kielcach

/-/ Helena Górniak

Fot. Monika Grabkowska
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Słów kilka
RADCA PRAWNY Przemysław Witkowski

Wszyscy zaczynamy odczuwać negatywne skutki „domowej izolacji”, zarówno w sferze rodzinnej, jak i zawodo-

wej oraz towarzyskiej. A przeciwnik jest nietypowy; nie można z nim walczyć poprzez aktywność, nie sposób się 

z nim bić. Zalecana jest pasywność i przebywanie w warunkach odosobnienia. Mimo, że każdy z Nas chciałby pra-

cować, zarabiać, rozwijać się, to nie mamy wpływu na sprawy globalne czy nakładane przez władze ograniczenia.

Są dwie drogi. Możemy przenieść pasywność na wszelkie aspekty naszego życia. Każdy z Nas żyje w niepew-

ności co do tego, kiedy i w jaki sposób zakończy się kryzys wywołany stanem pandemii. Z drugiej jednak strony, 

stan obawy o przyszłość nie powinien być usprawiedliwieniem dla całkowitej bezczynności – możemy wykorzy-

stać zaistniałą sytuację na zwiększenie naszej aktywności w sferach dotychczas nieco przez Nas zaniedbywanych. 

W tym trudnym czasie postawmy sobie cel i do niego dążmy. Potraktujmy obecny etap jako przygotowanie do 

powrotu do pełnej aktywności zawodowej. Zachęcam zatem do zapoznania się z wywiadem z panią psycholog, 

która zaleca zwiększoną aktywność w naszych czterech ścianach i podpowiada, jak radzić sobie ze skutkami 

przymusowej izolacji. Odpoczywajmy, wykonujmy ćwiczenia fizyczne, wdrożmy trening mentalny. Przygotowując 

się na powrót do pełni życia zawodowego zastanówmy się, w jaki sposób ulepszyć nasze dotychczasowe nawyki 

zawodowe, jak poprawić własną rozpoznawalność; odpowiedzmy na pytanie, czy w dostatecznym stopniu wyko-

rzystujemy nowoczesne technologie w życiu zawodowym. 

Niezależnie od tego, czy wykonujemy pracę zdalną czy nasza aktywność zawodowa jest ograniczona do mini-

mum, z pewnością więcej czasu spędzamy w domu, więc poświećmy go na umacnianie relacji z członkami najbliż-

szej rodziny. Często zaniedbywaliśmy naszych najbliższych tłumacząc się brakiem czasu i tempem życia – teraz 

wykorzystajmy posiadany czas. Zapewne tej części z Nas, która posiada pociechy w wieku szkolnym, znaczną 

część dnia pochłania pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, gdyż – w mojej ocenie – mimo prowadzenia zajęć szkol-

nych w sposób zdalny, ciężar nauczania został w większości przerzucony na rodziców i dzieci.

W warunkach domowej izolacji możemy także poświecić czas na aktywność fizyczną i intelektualną. Pilates, 

gimnastyka, joga? A może wreszcie – po kilku czy kilkunastu latach – uda się przeczytać książkę „nieprawniczą”? 

Zachęcam zatem do zapoznania się z rubryką „Warto czytać”, w której znajduje się świetna zachęta do przeczy-

tania książki Marca Elsberga, utrzymanej w sensacyjnej tonacji i traktującej o skutkach globalnego zaniku energii 

elektrycznej na świecie. 

Wielu z Nas układało zapewne kiedyś listę pozycji, które warto przeczytać czy obejrzeć, więc może naszedł 

czas, aby nieco tę listę uszczuplić. Melomanom, którzy zapewne nadrabiają zaległości w obcowaniu z muzyką, 

polecam wywiad z wokalistą zespołu „Dżem”. A tych, którzy cenią produkty „fit ”, zachęcam do wypróbowania 

przepisu na pyszny i zdrowy sok z pietruszki.

W Biuletynie odnajdziecie także ciekawy artykuł, dotyczący nadużycia prawa do informacji publicznej oraz 

wywiad z prof. Arkadiuszem Sobczykiem, autorytetem z zakresu prawa pracy.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, w imieniu Kolegium Redakcyjnego, wszystkim Koleżankom i Ko-

legom życzę zdrowia, radosnego spędzenia Świątecznego czasu i nadziei na lepsze jutro.

Przemysław Witkowski – Redaktor Naczelny
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W Naszym Samorządzie

Z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło o prze-

sunięciu terminu prawniczych egzaminów zawodowych – adwokackiego i radcowskiego, które miały się 

odbyć w dniach 24–27 marca 2020 roku. Nowe terminy egzaminów adwokackiego i radcowskiego zostaną 

wyznaczone niezwłocznie po zmniejszeniu się zagrożenia epidemiologicznego, po wymaganych ustawami konsul-

tacjach z Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Radą Radców Prawnych. 

Przesunięcie terminu egzaminu radcowskiego

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią koronawirusa przesyłamy celem udostępnienia 

radcom prawnym krótki przewodnik (link poniżej) po nowoczesnych ogólnodostępnych aplikacjach 

umożliwiających komunikowanie na odległość.

https://kirp.pl/wp-content/uploads/2020/03/poradnik-komunikacja-na-odleglosc-4.pdf

Aplikacje umożliwiające komunikowanie się na odległość

Koleżanki i Koledzy,
informujemy, że w dniu 14 marca 2020r. Rada OIRP w Kielcach podjęła uchwałę nr 965/X/2020

w sprawie przygotowania wyborów do organów XI kadencji.

Powołała Okręgową Komisję Wyborczą w następującym składzie: Wacław Iwanczatik - Przewodniczący, Anna Wa-

luszewska – Zastępca Przewodniczącego, Członkowie: Jolanta Krawczyk, Joanna Wdowicz, Jacek Filiks, Tomasz 

Skoczek, Katarzyna Markiewicz i Ewelina Ślusarz.

Pierwotnie ustalone przez Radę OIRP terminy zebrań rejonowych, planowane na drugą połowę maja 2020 r., 

ulegną przesunięciu.

Sekretarz Rady OIRP 

/-/ Beata Cedro-Łosak

Komunikat wyborczy
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Aktualności z „Krajówki”
RADCA PRAWNY Weronika Filiks 

W dniach 6–7 marca 2020r. w Warszawie 

odbyło się posiedzenie Krajowej Rady 

Radców Prawnych. Przedmiotem obrad 

była zmiana Regulaminu działalności samorządu rad-

ców prawnych i jego organów, która ma na celu za-

pewnienie możliwości funkcjonowania Prezydium KRRP 

w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak np. stan epi-

demii, poprzez umożliwienie podejmowania uchwał 

poza posiedzeniem, w trybie obiegowym drogą elek-

troniczną oraz uregulowanie zasad wykonywania 

obowiązków funkcyjnych członków Prezydium KRRP, 

w przypadku powstania przeszkody uniemożliwiającej 

działanie danemu członkowi Prezydium. 

W związku ze zbliżającym się Krajowym Zjazdem 

Radców Prawnych w 2020 roku, KRRP podjęła uchwa-

łę w sprawie powołania zespołów problemowych: do 

spraw opracowania projektu wytycznych działania 

samorządu radców prawnych na lata 2020–2024, do 

spraw opracowania propozycji zasad przeprowadza-

nia wyborów do organów samorządu, liczby członków 

tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także 

zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu 

oraz do spraw opracowania propozycji zmian przepi-

sów Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz Regulaminu 

wykonywania zawodu radcy prawnego. Reprezen-

tantem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach 

w zespole do spraw opracowania projektu wytycznych 

działania samorządu radców prawnych na lata 2020–

2024 został wicedziekan Andrzej Głogowski. W trakcie 

posiedzenia KRRP dokonała również powołania Krajo-

wej Komisji Wyborczej w obecnej kadencji.

Podjęto także uchwały w sprawie umów dotyczą-

cych zorganizowania przez Centrum Szkolenia Usta-

wicznego szkoleń w okresie kwiecień–czerwiec 2020 

r. w Zakopanem i Kołobrzegu, a uwagi na rezygnację 

z funkcji Przewodniczącego Komisji Zagranicznej KIRP 

r.pr. Jędrzeja Klaty, członkowie Krajowej Rady Radców 

Prawnych dokonali wyboru nowego Przewodniczącego 

w osobie r.pr. Joanny Wisły-Płonka z OIRP w Opolu. 

Krajowa Rada Radców Prawnych uznała również 

za zasadne przyjęcie stanowiska w niezwykle ważnej 

kwestii dotyczącej dopuszczalności składania przez 

radców prawnych wniosków procesowych, dotyczą-

cych nienależytej obsady sądu, zgodnie z wyrokiem 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 

19 listopada 2019 r. (C-585/18, C-624/18 i C-625/18) 

wyrażając pogląd, że radcowie prawni są uprawnieni 

do składania w tym zakresie wniosków procesowych, 

bez narażania się na jakiekolwiek konsekwencje dys-

cyplinarne. W ocenie Krajowej Rady Radców Prawnych 

wyrażanie w przestrzeni publicznej odmiennych suge-

stii należy poczytywać jako próby wywierania niedo-

puszczalnej presji, o której mowa w art. 7 ust. 2 Kodek-

su Etyki Radcy Prawnego. 

Ustosunkowując się do bieżącej sytuacji politycznej 

w kraju, KRRP podjęła także uchwałę, wyrażając swój 

głęboki niepokój z powodu budzącej poważne wąt-

pliwości prawne, próby pociągnięcia Sędziego Sądu 

Okręgowego w Warszawie Igora Tuleyi do odpowie-

dzialności karnej za podjęcie czynności procesowych, 

co w ocenie KRRP jest działaniem nieakceptowalnym 

w demokratycznym państwie prawa. Pełna treść oby-

dwu stanowisk KRRP dostępna jest na stronie interne-

towej (www.kirp.pl).

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją 

w kraju i wzrastającym zagrożeniem wywołanym cho-

robą COVID-19, kolejne dni marca przyniosły niespo-

tykane w dotychczasowej historii samorządu radców 

prawnych wyzwania i konieczność pilnego podjęcia 

adekwatnych do okoliczność działań. 

W pierwszej kolejność Prezydium KRRP podjęło dzia-

łania umożliwiające pracę na odległość Biuru KRRP, od-
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wołane zostały także wszystkie rozprawy przed Wyż-

szym Sądem Dyscyplinarnym. Następnie, Prezydium 

KRRP przyjęło stanowisko, wskazujące na konieczność 

podjęcia niezwłocznych zmian legislacyjnych regu-

lujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości 

w czasie epidemii, a Prezes KRRP skierował do Pre-

zesa Rady Ministrów pismo, w którym w imieniu naj-

większego samorządu prawniczego w kraj, zwrócił się 

z prośbą o spowodowanie uwzględnienia w pracach 

nad projektem pomocowym dla średnich i małych 

przedsiębiorców osób wykonujących zawód radcy 

prawnego oraz będących aplikantami radcowskiemu. 

Dodatkowo, przedstawiciele władz krajowych, zwrócili 

się do Ministra Sprawiedliwość o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej w zakresie dodatkowego urlopu na 

przygotowanie się do egzaminu radcowskiego. W kolej-

nych daniach, Prezes KRRP wystosował do Starostów 

Powiatów i Prezydentów Miast prośbę o podjęcie dzia-

łań umożliwiających radcom prawnym świadczącym 

nieodpłatną pomoc prawną w punktach NPP udziela-

nia tej pomocy za pośrednictwem środków porozumie-

wania się na odległość. 

Ośrodek Badań Studiów i Legislacji KRRP przygoto-

wał dwa podręczniki dotyczące praktycznych aspek-

tów stosowania tzw. tarczy antykryzysowej, w tym 

– jeden przeznaczony dla radów prawnych, dotyczą-

cy głównie funkcjonowania sądów i organów admi-

nistracji w dobie epidemii, a drugi odnoszący się do 

wybranych podstawowych problemów oddziaływania 

specustawy na przedsiębiorców (oba do pobrania na 

stronie internetowej). OBSLiL sporządził również opinię 

w sprawie oceny zgodności z Konstytucją RP posel-

skiego projektu ustawy w sprawie szczególnych zasad 

przeprowadzania głosowania korespondencyjnego 

w wyborach Prezydenta RP zarządzonych w 2020r. 

oraz opinię w sprawie zmiany Kodeksu wyborczego.

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia w kontakcie 

bezpośrednim, Centrum Szkolenia Ustawicznego pod-

jęło działania zwiększające liczbę szkoleń e-learnin-

gowych, wzbogacając swoją ofertę o te tematy, które 

miały być przedmiotem szkoleń wielodniowych oraz 

działania związane z wprowadzeniem platform szko-

leniowych, a Komisja aplikacji KRRP zintensyfikowała 

prace w zakresie przygotowania zajęć e-learningowych 

dla aplikantów. Podjęto także ogólne działania mają-

ce na celu koordynację przygotowań samorządu rad-

ców, w zakresie wdrożenia rozwiązań umożliwiających 

przeniesienie działalności w możliwie maksymalnym 

zakresie do internetu, w szczególności pozwalające na 

bezpieczne odbywanie rad oraz wszelkich głosowań 

online.

Prezes KRRP zaapelował od całego środowiska 

o wzajemne wsparcie, w tym w szczególności o pomocy 

dla najbardziej zagrożonych zachorowaniem, najstar-

szym członkom naszego samorządu, co spotykało się 

z dużym odzewem. 

Życząc wszystkim Koleżankom i Kolegom, zdrowia 

i jak najszybszego powrotu do normalności, zachęca-

my gorąco do bieżącego śledzenia działań i opracowań 

podejmowanych przez organy krajowe samorządu rad-

ców prawnych. 
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Wrażenia z aplikacji
APLIKANTKA RADCOWSKA Kinga Wójcik

Uroczystym ślubowaniem złożonym w obecności Pani Dziekan Heleny Górniak i Kierownika Szkoleń Aplikantów 

Pani Grażyny Ciechanowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach 13 stycznia 2020 roku, rozpoczęli-

śmy pierwszy rok szkolenia na aplikacji radcowskiej.

Nastał kolejny etap edukacji, abyśmy mogli wykonywać wymarzony przez nas zawód radcy prawnego. To wła-

śnie aplikacja jest najpewniejszą drogą do dojścia do zawodu.

Pierwsze miesiące szkolenia pokazały nam, że jakość przekazywanej wiedzy stoi na bardzo wysokim pozio-

mie. Zajęcia prowadzone przez Sędziów Sadu Okręgowego w Kielcach pokazują nam inną perspektywę ujęcia 

problemów prawniczych. Ogrom wiedzy przekazywany jest w miłej atmosferze. Podziwiamy chęć i entuzjazm, 

z jakimi wykładowcy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem, a także wiedzą teoretyczną i praktycz-

ną. Wspierają nas także w rozwoju naszych kompetencji. Odpowiadają na każde, nawet najbardziej oczywiste 

pytanie, rozwiewając wątpliwości. W najbliższym czasie szkolenie zostanie wsparte praktykami, które odbędzie-

my w sądach i prokuraturach.

Wizja niedalekiego uzyskanie uprawnień radcy prawnego dopinguje nas do tego, abyśmy dokładali wszelkich 

starań do ugruntowania i poszerzania naszej wiedzy.

Mamy nadzieję, że „trzynastka” okaże się dla nas wszystkich szczęśliwa i zakończymy szkolenie uzyskując 

pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego.

Fot. Mateus Campos Felipe
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„Punkt widzenia”
Rozmawiał RADCA PRAWNY Andrzej Mącznik

Panie Profesorze, co Panu sprawia większą 
przyjemność i satysfakcję w życiu zawodo-
wym – rola człowieka nauki czy praktyka-
prawnika?

Nie ma na to pytanie odpowiedzi jednoznacznej. 

Co więcej, zmienia się ona w czasie. Na początku ka-

riery praktyka była ważniejsza. Przede wszystkim, 

pozwalała dość szybko uzupełniać wiedzę z uniwersy-

tetu. W moim przekonaniu jest prawie niemożliwe, aby 

zrozumieć procedurę cywilną bez praktyki. Jest ona 

zbyt abstrakcyjna, aby zrozumieć jej logikę. Z czasem 

jednak praktyka staje się w dużym stopniu powtarzal-

na. Mniej rozwija. Tymczasem nauka nie ma właściwie 

końca. Na dziś rozwija mnie bardziej. Zwłaszcza, że 

dobrze rozumiana nauka jest znacznie bardziej prak-

tyczna, niż znajomość orzecznictwa. Gdy zrozumie Pan 

model, istotę, to wykładnia przychodzi sama. 

Ale sprawa jest jeszcze bardziej złożona. Praktyka 

z zakresu prawa pracy, to w znacznym stopniu udział 

w procesach społecznych. Więcej tam strategii, niż 

prawa. I to jest pasjonujące. Wreszcie, praktyka to 

także budowa kancelarii. A to jeszcze inne i bardzo 

ciekawe wyzwanie. Kierowanie relacjami z ludźmi to 

ciąg porażek i sukcesów, które rozwijają kierującego. 

Tego z książek się nie wyczyta. Dlatego ostatecznie nie 

potrafię zrezygnować z praktyki. 

Ile czasu zajęło Panu napisanie komentarza 
do kodeksu pracy?

Przede wszystkim jestem autorem tylko części ko-

mentarza do kodeksu, choć bardzo znacznej. Odpo-

Wywiad z Prof. dr hab. Arkadiuszem Sobczykiem, 
pracownikiem naukowym Katedry Prawa Pracy i Polityki 
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, radcą prawnym

wiadając jednak na Pana pytanie: pół roku pisania, 

dwadzieścia lat praktykowania i myślenia. Samo pisa-

nie jest bardzo szybkie. Ostatnio publikuję książkę co 

roku. Tyle tylko, że jest to możliwe po prawie trzydzie-

stu latach zbierania doświadczeń w roli sędziego orze-

kającego, radcy prawnego i naukowca. Do tego mam 

bardzo wyjątkowy zespół w kancelarii, gdzie burze mó-

zgów na temat prawa pracy, a obecnie także RODO, 

odbywają się codziennie. Jak już wspomniałem, gdy ma 

Pan już przepracowany model, analiza prawa przycho-

dzi szybko. 

Jak Pan sądzi, z jakiej innej dziedziny nauki 
przydatna jest wiedza dla praktyka prawa 
pracy?

To co teraz powiem niech pozostanie dla czytelni-

ków jedynie ciekawostką, bo nie mam odwagi, aby na-

mawiać polskich prawników do praktykowania moich 

poglądów. Ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego, 

że prawo pracy jest prawem publicznym, czyli de facto 

administracyjnym. Najkrócej rzecz ujmując powyższe 

Fot. Jon Tyson
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wynika z założenia, że prawa pracownicze są prawami 

człowieka, co oznacza, że przynależą się pracownikowi 

z mocy prawa, a nie z mocy umowy. Prawa pracowni-

cze są co do zasady niewzajemne. Pracownik ma do 

nich prawo tylko dlatego, że jest człowiekiem, a nie 

za pracę. Powyższe dotyczy w znacznej części także 

wynagrodzenia, bo co do innych świadczeń, to nie 

powinno być wątpliwości. A skoro tak, to pracodawca 

jest tzw. podmiotem administrującym, czyli wykonują-

cym zadania publiczne i korzystającym z kompetencji 

władczych. Tytułem przykładu, moje prawo do urlo-

pu płatnego nie wynika z umowy. Pracodawca udzie-

la urlopu jako podmiot władczy, obciążając zarazem 

jego kosztami przedsiębiorcę. Jest więc często tzw. 

sędzią we własnej sprawie, co w prawie administracyj-

nym nie jest niczym nadzwyczajnym. Dodajmy do tego 

procesy tworzenia prawa zakładowego, kary dyscypli-

narne, udział związków zawodowych itd. Praktyczną 

i ogromnej wagi konkluzją jest to, że naruszenie 

praw pracowniczych jest zawsze deliktem. Powyższe 

wyjaśnia, dlaczego pracodawca wadliwe zwalniając 

pracownika odpowiada niezależnie od winy, że wypo-

wiedzenie umowy o pracę powinno spełniać de facto 

takie same wymogi jak decyzja administracyjna, że 

istnieje domniemanie legalności takiego wypowiedze-

nia, od którego przysługuje odwołanie. Ale to tylko 

fragment głębszej analizy, której polski Sąd Najwyższy 

dziś nie podziela. 

Panie Profesorze, dostrzegam na rynku 
prawniczym dwie koncepcje profesjonalne-
go wykonywania zawodu radcy prawnego –  
pojrzenie holistyczne polegające na funkcjonal-
nym, wielopłaszczyznowym podejściu w roz-
wiązywaniu prawnych problemów (z przyczyn  
czywistych istnieje ono w administracji 
publicznej: prawnik – doradca – ekspert) i ideę 
specjalizacji. Czy jest Pan zwolennikiem praw-
niczego podejścia holistycznego czy stawia Pan 
jednak na specjalizację usług prawniczych? 
Czy może uzależnia Pan swój osąd od perspekty-
wy z jakiej Pan ocenia – badacza, pragmatyka?

Szeroka specjalizacja. 
Z jednej strony trudno łączyć 

prawo karne z cywilnym 
i administracyjnym, a to 
przecież główny podział 

na dyscypliny.

Z drugiej strony nie można się specjalizować zbyt 

wąsko. Nie da się uprawiać prawa administracyjnego, bez 

gruntownej znajomości części ogólnej, co dotyczy np. 

RODO. Nie da się dojrzale uprawiać prawa cywilnego, bez 

znajomości praw człowieka oraz prawa unijnego, czyli 

de facto prawa publicznego. Dobra osobiste są tego 

najlepszym przykładem. Praktycznie wszędzie 

zachodzi potrzeba znajomości prawa konstytucyjnego 

w zakresie praw i wolności jednostek. 

Z mojego punktu widzenia niezbędnym dla 
sprawnej realizacji rzemiosła prawniczego jest 
wrażliwość aksjologiczna, wiedza teoretyczna, 
biegłość interpretacyjna, odwaga i determinacja 
w obronie własnej interpretacji. A co jest we-
dług Pana Profesora najważniejsze w prawniczej 
sztuce zawodowej?  

Musimy wskazać na dwa bardzo poważne problemy. 

Pierwszy, opisze na przykładzie edukacji prawniczej. 

Otóż chcemy czy nie chcemy, ale reprodukujemy po-

zytywistów prawniczych. Bo tak jest zresztą łatwiej. 

Uczymy studentów treści przepisów, zamiast stawiać 

pytanie, dlaczego przepis powstał. W efekcie jesteśmy 

spanikowani, gdy z przepisu nie wynika jednoznaczne 

rozwiązanie, co jest przecież normalne. Prawo musi 

być abstrakcyjne i generalne. Tym samym bez aksjo-

logii i odniesienia do moralności polegamy tylko na  

intuicjach. Co więcej, czujemy się zawstydzeni używa-

jąc w argumentacji języka wartości, bo prawie nikt nie 

używał go w trakcie naszych studiów. Do tego dochodzi 
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drugi wątek, jakim jest sposób uzasadniania wyro-

ków Sądu Najwyższego. Długość uzasadnień rośnie, 

przekaz maleje. Czterdzieści lat temu Izba Pracy Sądu 

Najwyższego uzasadniała wyrok na 3 stronach. Dziś, 

jest to kilkanaście stron. I nie rzecz w tym, że „rozpu-

ścił ” nas komputer, ale w tym, że brakuje aksjologii. 

Jak już wspomniałem, gdy ma 
Pan przemyślany model prawny, 

to wypowiada się Pan krótko.

Czy uważa Pan, że cywilnoprawne stosunki 
zatrudnienia zastąpią w niedalekiej przy-
szłości klasyczne zatrudnienie pracownicze? 
A jeśli tak, to dla kogo w głównej mierze 
będzie pozostawiona możliwość zatrudnienia 
pracowniczego?

Nie. Uważam, że przekroczyliśmy na tyle próg 

absurdu, że gorzej być nie może. W moim przekona-

niu jest kwestią czasu, gdy nastąpi odwrót od nadużyć 

w tym zakresie. Problem jedynie w tym, że przy wszyst-

kich nadużyciach, zawieranie umów cywilnych jest 

w niektórych sytuacjach obiektywnie racjonalne, za 

co odpowiada Państwo. Rzecz w tym, że prawo pracy 

powinno przewidywać elastyczne i wolne od najwięk-

szych obciążeń umowy o zatrudnienie krótkoterminowe 

 oraz bardziej elastycznie i mniej obciążone umowy dla 

świetnie płatnych specjalistów.

Innymi słowy, prawo pracy 
nie powinno być jednakowe dla 
każdego zatrudnionego. Prawo 

pracy, to element polityki 
społecznej, a ta powinna się 
różnić zależnie od sytuacji 
społecznej zatrudnionego. 

Czy zdaniem Pana Profesora, w polskim pra-
wie pracy istnieją obecnie wystarczające 
rozwiązania w zakresie elastycznego czasu 
pracy? Czy byłby Pan w stanie zaproponować 
podmiotom leczniczym jakieś nowe regulacje, 
pozwalające wyjść poza równoważny system 
czasu pracy i przedłużanie okresów rozlicze-
niowych?

Nie. Niestety wiele wskazuje na to, że nie wdroży-

liśmy dostatecznie przepisów unijnych. A ujmując 

rzecz inaczej, wdrożyliśmy przepisy restrykcyjne, a nie 

skorzystaliśmy z licznych dopuszczanych przez prawo 

 unijne wyjątków. Przede wszystkim brakuje imple-

mentacji tzw. pracownika autonomicznego, gdzie nie 

występują sztywne normy czasu i odpoczynku, a tym 

samym wynagrodzenia za czas pracy nie obejmuje nad-

godzin. To samo dotyczy wspomnianych przez Pana 

okresów rozliczeniowych. Jednak nie odpowiem na to 

pytanie generalnie, albowiem musielibyśmy odnosić się 

do konkretów. Przede wszystkim wydłużanie okresów 

rozliczeniowych wymagałoby nieco innego podejścia do 

rozliczania wynagrodzeń, i to być może nawet zależnie 

od uzyskiwanych przez pracownika dochodów. Innymi 

słowy, jest przestrzeń do rozwiązań, jednak wymagała-

by ona zmiany prawa, na co się raczej nie zanosi. 

Fot. Julia Khalimova 
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Pandemia
Rozmawiał RADCA PRAWNY Przemysław Witkowski

Wywiad z Panią Justyną Świerczyńską, psychologiem, 
certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa 

Terapii Poznawczo-Behawioralnej, specjalistą 
psychologii klinicznej

Pani psycholog, pandemia koronawirusa 
wywołuje skutki, które w znaczący sposób 
wpływają na nasze życie codzienne, a progra-
my informacyjne i strony internetowe na bie-
żąco aktualizują statystyki zgonów oraz mapy 
nowych zachorowań. Jak taki nadzwyczajny 
stan wpływa na nasze zdrowie psychiczne?

Pandemia choroby koronawirusa (COVID-19) stanowi 

globalne zagrożenie dla zdrowia. To nagły przypadek 

o zasięgu międzynarodowym, niewątpliwie wpływają-

cy na zdrowie publiczne. Pandemia ta stanowi wyzwa-

nie zarówno dla naszej odporności fizycznej, jaki rów-

nież dla naszej odporności psychicznej. Stoimy przed 

dużym wyzwaniem w zakresie wyboru strategii radze-

nia sobie ze stresem wywołanym zagrożeniami, jakie 

niesie pandemia: lękiem przed chorobą własną lub 

osoby najbliższej, niepokojem spowodowanym utratą 

pracy oraz źródeł dochodu - a w najdalej idących przy-

padkach – nawet śmiercią naszych najbliższych. Strach 

i lęk przed chorobą oraz jej skutkami mogą być przy-

tłaczające, powodując silne emocje zarówno u doro-

słych, jak i dzieci. Każdy reaguje inaczej na stresujące 

okoliczności, a sposób reakcji na zaistniałą sytuację 

może zależeć od naszego pochodzenia, cech osobo-

wości czy przyjętych strategii działania. Tym niemniej, 

z pewnością należy dążyć do jak najdalej idącego zmi-

nimalizowania niekorzystnych, a powyżej wskazanych 

skutków psychologicznych.

Czy możemy w jakiś sposób sobie pomóc? 
Czy możemy korzystać z doświadczeń 
związanych z przeżywaniem innych sytuacji 
ekstremalnych dla całego społeczeństwa, 
np. stanu wojennego, klęski powodzi czy 
kryzysu finansowego z 2008 r.?

Jak najbardziej! Należy wyciągać wnioski i korzy-

stać z przeszłych doświadczeń. Niemniej jednak każda 

z tych sytuacji jest inna i wymaga naszego – powie-

działabym – „plastycznego” dostosowania się do niej. 

Normalizacja silnych emocji i stresu, zaspokojenie 

Fot. B. White



14

Dwumiesięcznik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach

podstawowych potrzeb, wsparcie społeczne, przejrzy-

sta komunikacja i podział zadań, elastyczne godziny 

pracy oraz wykorzystanie pomocy psychospołecznej 

i psychologicznej bez obaw o stygmatyzację, wydają 

się być szczególnie ważnymi środkami.

Zdecydowanie ważne jest również, aby zachowywać 

higienę psychiczną i w tym niezwykle trudnym czasie 

koncentrować się na rzeczach, które sprawiają nam 

przyjemność; czerpać radość z czasu, który mamy 

dla swoich najbliższych oraz nadrabiać zaległości, na 

które nie mieliśmy czasu w sytuacji wzmożonej aktyw-

ności zawodowej. Warto skupić się na konkretnych 

działaniach, stosować się do zaleceń specjalistów, 

a także poszukiwać informacji sprawdzonych i rzetelnych. 

A czego nie powinniśmy robić?
Myślę, że nie warto jeszcze dodatkowo nakręcać 

 spirali lęku. Stres pojawiający się w omawianej 

sytuacji, a związany z niepokojem i troską o zdrowie 

własne oraz zdrowie naszych bliskich, może zaburzać 

nasz sen i odżywianie, zaburzać naszą koncentrację 

uwagi oraz wpływać na większe spożycie używek, np. 

alkoholu. Nie warto również nieustannie śledzić wszyst-

kich informacji o pandemii, zwłaszcza tych pojawiają-

cych się na tzw. "portalach plotkarskich" oraz w mediach 

społecznościowych. Dbajmy o siebie, o swoje ciało, 

o swoje myśli, dbajmy o prawidłowe nawyki związane 

ze snem i odżywianiem, regularnie ćwiczmy. 

Wielu z nas dotyka lęk o utratę źródła do-
chodu. Jak można sobie z nim radzić?

Trudno nam oddzielić się od panującej sytuacji 

i nie czuć zagrożenia. Sytuacja materialna jest częścią 

naszego życia, wielu z nas ma liczne zobowiązania 

finansowe. Tu podobnie jak w innych sferach naszego 

życia, nie warto wpadać w panikę, bo lęk jest złym do-

radcą. Zamartwianie się tym, na co nie mamy wpływu, 

niekorzystnie oddziaływuje na nasz stan psychiczny 

i utrudnia nam efektywne działanie. Warto przeanali-

zować naszą sytuację finansową, pomyśleć jak w inny 

sposób zabezpieczyć nasz budżet. Warto podzielić się 

swoimi obawami z przyjaciółmi z branży zawodowej 

lub osobami mającymi w tej branży rozeznanie – często 

ktoś, kto ma dystans do sytuacji problemowej, potrafi 

odnaleźć wiele korzystnych jej rozwiązań. 

A co z naszymi dziećmi? Czy lawina in-
formacji dotyczących koronawirusa może 
powodować u nich negatywne następstwa?

Dzieci szczególnie narażone są na destabilizację 

w tym okresie, gdyż nie do końca rozumieją otacza-

jąca je rzeczywistość, ale doskonale wyczuwają nasze 

 emocje. Te niekorzystne emocje pojawiają się 

w świecie dorosłych: zarówno u rodziców i członków 

rodziny, jak również wśród nauczycieli. Dzieci lubią 

 funkcjonować w świecie, który daje im poczucie 

stabilizacji, pewną rutynę. Będą potrzebowały zatem 

więcej czasu na przystosowanie się do zmian organi-

zacyjnych, związanych z funkcjonowaniem w domu 

oraz zdalną organizacją obowiązków szkolnych. Nie 

należy lekceważyć lęków i niepokoju pojawiającego się 

u dzieci. Warto z nimi rozmawiać, wyjaśniać im panu-

jącą sytuację – na miarę ich możliwości poznawczych 

i emocjonalnych. W sieci pojawiło się już wiele materia-

łów edukacyjnych, jak chociażby bajki terapeutyczne 

o wirusie, z których można korzystać. Ponadto, bądź-

my wzorem do naśladowania dla naszych dzieci. Mode-

lowanie jest najlepszym sposobem nauki.

Dziękuję za rozmowę.

Fot. H. Naidoo
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Dobre wibracje
Rozmawiała RADCA PRAWNY Karolina Romańska

MACIEJ BALCAR – muzyk, aktor, architekt, wokalista zespołu 
Dżem. Znany jest jako filantrop, z chęcią bierze udział w akcjach 
czy też koncertach charytatywnych, wykorzystując swój talent 
i pasję by pomóc tym, którzy tego potrzebują. Oprócz licznych 

koncertów, które gra z zespołem Dżem oraz przedsięwzięć 
teatralnych, jest często zapraszany do gościnnych udziałów 

w różnorodnych projektach muzycznych. Zadebiutował 
w dubbingu do filmu „Mustang z Dzikiej Doliny”, użyczając głosu 
głównemu bohaterowi (org. Matt Damon), jak i nagrywając pol-

skojęzyczne wersje piosenek autorstwa Briana Adamsa. 
W „Skazanym na Bluesa” dał się poznać szerszej rzeszy odbiorców 

jako aktor, wcielając się w postać Indianera, 
czyli alter ego głównego bohatera.

Fot. Bartek Nowicki
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Właśnie zakończyła się Twoja kolejna solowa 
trasa, kiedy możemy spodziewać się nowej 
płyty?

Za rok, w lutym premiera płyty razem z trasą. Jesienią 

pojawi się singel, który będzie radiową zapowiedzią płyty. 

Całość płyty będzie można odsłuchać w lutym 2021 r.

Czy podczas promocji nowej płyty Kielce 
zostaną uwzględnione na trasie koncertowej? 

To jest pytanie do organizatora, ale myślę, że nie 

zostaną pominięte. 

W jakim klimacie będzie utrzymana nowa 
płyta?

Z grubsza rzecz biorąc, można powiedzieć, że będzie 

utrzymana w podobnym klimacie, co poprzednie płyty, 

natomiast jak to faktycznie zabrzmi, to nawet ja nie wiem. 

Zawsze zostawiam sobie część płyty do wykończenia. 

Większość materiału mam nagrane, muzyków porejestro-

wanych, teksty mam gotowe, ale są pewne zagadki i to 

jest właśnie przygoda, żeby robić coś na ostatnią chwilę. 

 Lubię tak pracować, bo wtedy dużo ciekawych rzeczy 

pojawia się znienacka. 

Co przychodzi pierwsze tekst czy muzyka?
Lubię kiedy tekst przychodzi pierwszy, bo wtedy pracu-

ję z nim i dobrze układa mi się muzykę. Utwory, podczas 

tworzenia których muzyka była pierwsza oczywiście się 

zdarzają. Moim zdaniem dużo trudniej jest wpleść dobry 

tekst w istniejącą muzykę, niż mając dobry tekst napisać 

do niego muzykę. Preferuję to niepopularne rozwiązanie, 

czyli najpierw poszukiwanie tekstów i pisanie do nich 

muzyki, ale zdarza mi się, że pracuję w drugą stronę. 

Kiedy powstanie już dobry tekst, czy zawsze 
sam tworzysz do niego muzykę, czy przekazu-
jesz go swoim muzykom?

Takie sytuacje mi się nie zdarzały do tej pory. Kiedy 

podoba mi się tekst i chce go mieć na płycie, to nie mam 

najmniejszego problemu, żeby napisać do niego muzykę. 

Czasami dzieje się to w ciągu jednego dnia, czasami po-

trzebuję tygodnia, żeby mi się poukładały wszystkie sło-

wa razem z muzyką.

Rok temu (luty 2019 r.) zdjęto z afisza Teatru 
Rozrywki w Chorzowie spektakl Jesus Chris 
Superstar, w którym wcielałeś się w rolę Jezu-
sa. Jak to się stało, że zdecydowałeś się przy-
jąć rolę wokalno-aktorską w teatrze?

Z teatrem miałem do czynienia już jako 11 latek. 

Zostałem wciągnięty do zespołu teatralnego Szarańcza 

w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie się urodziłem i wycho-

wywałem. Tam występowałem w różnych spektaklach 

ze swoimi rówieśnikami i osiągaliśmy sukcesy na pozio-

mie dziecięco-młodzieżowym na różnych festiwalach. 

Wystawialiśmy Poskromienie złośnicy Shakespeare’a, bajki 

 La Fontaine’a, zajmowaliśmy się małymi formami typu 

fraszki Sztaudyngera. Sprawiało nam to dużo radochy, 

a jednocześnie nie była to dramatycznie ciężka forma do 

udźwignięcia dla nastolatków, którzy bawią się w teatr. 

Ta przygoda ze sceną  zaowocowała tym, że na scenie 

dobrze się czuję, nie tylko muzycznie, ale również aktor-

sko. Kiedy w Chorzowie poszukiwany był odtwórca roli 

Jezusa, był to ciekawy zbieg okoliczności, właściwie to 

teatr znalazł mnie, a nie ja teatr. Jurek Grunwald zapro-

Fot. Bartek Nowicki i Jarek Blaminsky
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sił mnie do nagrywania Kolęd dla Telewizji Polskiej, która 

wysłała nas do Izraela, żebyśmy nagrywali tam teledy-

ski. Emisja programu odbyła się w okresie, kiedy Teatr 

Rozrywki w Chorzowie poszukiwał Jezusa do spektaklu 

Jesus Christ Superstar i ekipa z Teatru zobaczyła wtedy 

swojego Jezusa, stojącego na wyłomie skalnym na tyłach 

Ściany Płaczu. Ludzie z Teatru nie wiedzieli, czy jestem 

zainteresowany tym tematem i był to strzał w ciemno 

wykonany przez nich. Nie dość, że bardzo  spodobał mi 

się ten pomysł, to jeszcze znałem ten musical w wersji 

angielskiej na pamięć. Do dziś, oprócz Hair, wersja filmowa 

JCS pozostaje moją ulubioną rockoperą.

 

A jak było z rolą w musicalu Rent? Czy to też 
teatr się o Ciebie upomniał?

Rent był trochę z rozpędu. Teatr Rozrywki postanowił 

wystawić musical i poszukiwał odtwórcy roli rockowca 

Rogera, którego właściwie nawet nie za bardzo musiałem 

grać, rola trochę po warunkach.

Czy możemy spodziewać się nowej roli musi-
calowej/teatralnej?

Z namiastką musicalu – choć nie będzie to stricte musi-

cal – wraz z Januszem Radkiem wracamy na deski Teatru 

Rozrywki w Chorzowie ze spektaklem Synowie Aliny, na 

którym z resztą się zobaczymy. Spotkał nas ten zaszczy, 

że wiersze które Michał Zabłocki napisał dla swojej mamy 

Aliny Janowskiej, możemy swoją muzyką uzupełnić, bę-

dziemy zatem wykonywać nie tylko wiersze, ale również 

własne kompozycje. Jest to dodatkowy prestiż dla mnie, 

jak i dla mojego przyjaciela Janusza Radka. 

Od czasów młodości pojawiał się w Twoim ży-
ciu teatr i muzyka, a kiedy zrodziło się zainte-
resowanie do architektury?

Cały czas pojawiało się zainteresowanie różnymi 

formami sztuki, nie tylko tej ulotnej słowno-muzycznej, 

scenicznej, ale również sztuki związanej z rzeźbą i kształ-

towaniem krajobrazu. To zawsze było w zakresie moich 

zainteresowań, jak i oczywiście rysowanie – moja za mało 

zrealizowana pasja. Pracuję nad stroną graficzną moich 

płyt oraz wizualnymi sprawami związanymi z promocją 

jak koszulki, kubki, plakaty. Docelowo bardzo chętnie 

zajął bym się tym na szerszą skalę np. komuś w branży 

projektując okładkę płyty. Interesuje mnie raczej graficz-

na strona projektowania, chyba, że ktoś zamiast typowej 

pudełkowej formy płyty chciałby makietę domku, to rów-

nież bardzo chętnie się podejmę. 

Czy istnieją projekty podpisane Maciej Balcar?
Istnieją, ale niestety tylko niezrealizowane projekty. 

Z muzyką jest o tyle fajniej, że jak się coś wymyśli i ma 

się gitarę, klawisze, czy komputer, który potrafi wygene-

rować bardzo fajne brzmienia, to można bardzo szybko 

wyprowadzić produkt ostateczny, czyli tak jak go sobie 

wyobrażamy. Z architekturą jest ten jeden minus, że od 

momentu kiedy narysuje się coś na papierze, do tego jak 

to będzie wyglądać w rzeczywistości jest daleka droga. 

Po pierwsze zajmuje to bardzo dużo czasu, a po drugie 

jest to związane z nakładem pieniędzy. W architekturze 

zawsze nieodzownym elementem projektu jest inwestor, 

który wyłoży pieniądze. W architekturze zawsze podo-

bało mi się kształtowanie przestrzeni i to, że ludzie idąc 

do sklepu będą mogli podziwiać to co zaprojektowałem, 

stworzyłem, ale rzeczywistość jest brutalna i nie zawsze 

pozwala do końca zrealizować projekt tak jak by archi-

tekt tego chciał. Z muzyką jest o tyle fajniej, że wiele rze-

czy jesteśmy w stanie doprowadzić do takiego stanu jak 

sobie wyobrażamy.  

Dziękuję za rozmowę.

Fot.Burst
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Nadużycie prawa do informacji publicznej. 
Praktyka Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Kielcach i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Kielcach. Studium przypadku. 

„Naukowym okiem”
RADCA PRAWNY Andrzej Mącznik

1. Wstęp
Zapewne każdy organ administracji zetknął się 

z problemem uporczywego i złośliwego wnioskowania 

o udzielenie informacji publicznej. Prawo do informa-

cji publicznej gwarantuje każdemu obywatelowi art. 

61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej1 oraz art. 1–5 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do infor-

macji publicznej.2

Definicja informacji publicznej zawiera szeroki za-

kres podmiotowy i przedmiotowy.3 Prawo do informacji 

publicznej jest często nadużywane. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę istotę podziału prawa na 

prawo prywatne i prawo publiczne, wyrażające się m. 

in. tym, że prawo prywatne chroni interes obywatela, 

a prawo publiczne interes państwa (kryterium intere-

su wg Ulpianusa), przedmiotem prawa prywatnego są 

stosunki oparte na zasadzie równorzędności, a przed-

miotem prawa publicznego – stosunki oparte na zasa-

dzie podporządkowania (kryterium przedmiotowe au-

torstwa G. Jellinka), prawo prywatne reguluje zwykle 

zachowania dozwolone, a prawo publiczne – obowiązki 

(kryterium zachowania w dyspozycji normy twórcy K. 

Opałka), to można mieć poważne wątpliwości, czy na 

gruncie ww. ustawy o dostępie do informacji publicznej 

( jako prawie publicznym) to interes państwa nie jest 

z założenia podporządkowany interesowi obywatela. 

Konstrukcja nadużycia prawa do informacji pu-
1 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483; ze zm.)

2 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429)

3 I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016, s. 20; K. Tomaszewska, Dostęp do 

informacji publicznej jako kategoria ochrony interesu jednostki w regulacjach prawa administracyjnego, Warszawa 2015, s. 30-31

blicznej nie ma wyraźnej podstawy prawnej.4 

Skuteczną „obroną” organu administracji może być próba 

wykorzystania poglądów doktryny i linii orzecznictwa, 

których podstawą jest wykładnia celowościowa.

Oczywistym jest dla każdego prawnika, że w polskim 

 systemie prawa na płaszczyźnie jego stosowania 

(a konkretnie interpretacji) istnieje pierwszeństwo 

wykładni językowo-logicznej. Należy jednak pamiętać 

o rzymskiej refleksji na temat prawa, przejawiającej się 

w sentencji: Benignius leges interpretandae sunt, quo 

voluntas earum conservetur (Ustawy wtedy są wła-

ściwiej interpretowane, gdy zachowuje się ich ducha), 

zatem „dobry prawnik zawsze musi dokonać 

rekonstrukcji „ducha ustawy” (ratio legis) na gruncie 

konkretnego stanu faktycznego”.5

2. Decyzje Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Kielcach

Decyzjami z dnia: 23 maja 2018 r., 27 czerwca 2018 

r., 5 lipca 2018 r. Samorządowe Kolegium Odwoław-

cze w Kielcach uchyliło w całości zaskarżone decyzje 

organu I instancji i przekazało sprawy do ponownego 

rozpoznania przez ten organ. 

Decyzje te odmawiały wnioskodawcy udzielenia 

żądanych informacji. Organ podkreślał w uzasadnie-

niu decyzji, że zarówno ilość składanych przez obywa-

4 A. Kręcisz-Sarna, Ochrona przed nadużywaniem prawa do informacji publicznej, SIP Legal

5 Łacińska terminologia prawnicza pod red. J. Zajadło, Warszawa 2009, s. 21
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tela wniosków o udzielenie informacji publicznej, jak 

też okoliczności które zdaniem organu spowodowały 

rozpoczęcie składania tych wniosków, seryjność wnio-

sków o udzielenie informacji publicznej oraz osobistą 

motywację wnioskodawcy.

Organ administracji wykazywał zarzut nadużycia przez 

wnioskodawcę prawa do informacji publicznej, wnosząc 

o utrzymanie w mocy wydanych przez siebie decyzji. 

W przypadku pierwszej decyzji odmownej organ 

administracji „bronił się”, przedstawiając precyzyjnie 

okoliczności, które jego zdaniem pozwalały na zasto-

sowanie konstrukcji „nadużycia prawa do informacji 

 publicznej”. Były to: złożenie przez wnioskodaw-

cę wniosków o udostępnienie informacji publicznej, 

rozpoczęcie składania wniosków po tym, jak z matką  

Wnioskodawcy rozwiązano umowę, której przedmiotem 

była refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy, 

wnioskodawca żądał informacji o osobach, które były 

bezpośrednio zaangażowane w realizację rozwiązanej 

umowy. Organ uzasadniał odmowę udzielenia wska-

zanych informacji (list obecności dyrektora urzędu, 

 jego zastępcy, głównej księgowej ze wskazaniem 

czasookresu, ewidencji wyjść prywatnych i służbowych 

ze wskazaniem czasookresu) oczywistym brakiem tro-

ski o dobro publiczne jakim jest prawo do przejrzyste-

go państwa i jego struktur, przestrzeganie prawa przez 

podmioty życia publicznego, jawność działania admi-

nistracji. Organ dowodził, że celem działania wniosko-

dawcy było jedynie szykanowanie pracowników urzędu 

i utrudnianie funkcjonowania tegoż podmiotu. 

W pierwszej z ww. decyzji Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze w Kielcach, uchylając objętą odwołaniem 

decyzję organu I instancji zaznaczyło w uzasadnie-

niu, że „w ustawie o dostępie do informacji publicznej 

nie ma przepisów, które pozwalałyby ograniczać nad-

używanie prawa do informacji publicznej”, twierdząc 

jednocześnie, że powołane w uzasadnieniu decyzji 

wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego (z dnia 

11.05.2017 r., I OSK 2777/16 i z dnia 23.11.2016 r., I OSK 

1601/15) dotyczyły odmiennych stanów faktycznych, 

gdzie wnioskodawcy w sposób rażący wykorzystywali 

prawo do informacji publicznej (poprzez przesłanie ok. 

100 wniosków). Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

w Kielcach uznało, że „w okolicznościach niniejszej spra-

wy powołanie się przez organ pierwszej instancji na nad-

użycie prawa przez wnioskodawcę jest nieuprawnione”. 

Ponownie prowadząc postępowanie organ I instancji 

wydał decyzję, ponownie odmawiając udostępnienia 

żądanych informacji. Po wniesieniu odwołania, sprawa 

 po raz kolejny trafiła do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kielcach, które w tym samym składzie 

 po raz drugi wydało tożsame rozstrzygnięcie (trzecia 

z ww. decyzji). Organ odwoławczy podtrzymał swoje 

stanowisko uprzednio wyrażone w sprawie, używając 

 tożsamych argumentów prawnych i pouczył organ 

pierwszej instancji, że jeżeli ten „nie zgadza się z decyzją 

 organu odwoławczego, może zwrócić się do prokura-

tora, aby ten wystąpił do sądu administracyjnego ze 

stosownym środkiem zaskarżenia”. 

Drugą z ww. decyzji Samorządowe Kolegium Odwo-

ławcze w Kielcach uchyliło także w całości zaskarżoną 

decyzję organu pierwszej instancji i przekazało temu 

organowi sprawę do ponownego rozpoznania. 

W tej sprawie odmawiając udzielenia kolejnych 

informacji (wnioskodawca „zauważając” udział praw-

nika w sprawie, zażądał tym razem wykazu firm/osób 

świadczących usługi prawne organowi wraz z podpisa-

nymi umowami ze wskazaniem czasookresu oraz wykazu 

faktur/rachunków wystawionych przez firmy/osoby 

świadczące usługi obsługi prawnej organowi), organ 

zwrócił uwagę na większą ilość złożonych wniosków 

o udzielenie informacji publicznej tego samego wnio-

skodawcy. Organ odwoławczy powtórzył w uzasad-

nieniu ocenę prawną z poprzedniej sprawy, w której 

wydał decyzję. 

3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Kielcach 

Widząc bezskuteczność dotychczas podejmowanej 

obrony przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym 

w Kielcach, organ administracji przy kolejnym wniosku 

tej samej osoby o udzielenie informacji publicznej za-
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stosował koncepcję odmowy udzielenia informacji pu-

blicznej w drodze innej czynności, która podlegałaby 

ocenie sądu administracyjnego. 

Organ administracji przytoczył poprzednią, zmody-

fikowaną linię obrony, twierdząc, że „jeżeli wniosek 

zmierza do uzyskania informacji dla innych celów niż 

te, którym w założeniu ustawodawcy ma służyć infor-

macja publiczna, to tego typu informacji nie można 

w ogóle traktować jako informacji publicznej, ustawa 

 o dostępie do informacji publicznej nie ma do niej 

zastosowania, a w konsekwencji nie ma nawet podstaw 

do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informa-

cji, lecz należy odmówić udostępnienia w drodze innej 

czynności z zakresu administracji publicznej”.6

Kwalifikując skargę w tej sprawie jako skargę 

na bezczynność, Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Kielcach oddalił tę skargę,7 podzielając stanowisko 

organu administracji w kwestii „nadużycia prawa do 

informacji publicznej”. 

Uzasadniając swe rozstrzygnięcie, Sąd zwrócił uwa-

gę na treść i ilość złożonych wniosków, koincydencję 

czasową między rozwiązaniem przez organ admini-

stracji z matką wnioskodawcy umowy w przedmiocie 

refundacji, a przystąpieniem do składania wniosków 

o udzielenie informacji publicznej, z których prawie 

każdy wymagał informacji obszernej i szczegółowej. 

Sąd poszedł w swych rozważaniach jeszcze dalej. 

Uznał, że wniosek nie tylko nie służy jakiemukolwiek 

dobru powszechnemu, ale godzi w realizację zadań 

publicznych przez organ. Nadużycie prawa do infor-

macji przez wnioskodawcę absorbuje organ, jego siły 

i środki, co może opóźniać realizację wniosków niesta-

nowiących nadużycia prawa.8

4. Komentarz 
Niepodlegającym dyskusji jest to, że prawa gwaran-

towane nie mogą być używane w sposób nieprawidłowy 

i dla niewłaściwych celów. Są po to, by służyć ochro-

nie, a nie legitymizowaniu zachowań szkodliwych.9

Orzeczenia sądowe nie są źródłem prawa, ponie-
6 J. Parchomiuk, Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, Warszawa 2018, s. 556-557
7 wyrok WSA w Kielcach z 20.03.2019 r., II SAB/Ke 6/19
8 Tamże
9 J. Parchomiuk, Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, Warszawa 2018, s. 668-689

waż nie tworzą powszechnie obowiązujących norm. 

Obowiązują w indywidualnej sprawie. Są adresowa-

ne do konkretnie określonego podmiotu. Formalnie 

biorąc, nie mogą być podstawą prawną do rozwiązy-

wania podobnych czy zbliżonych sytuacji. Mają jed-

nak znaczenie dla wykładni prawa administracyjnego. 

Są, jako tzw. prawo sędziowskie, uzupełnieniem istnie-

jącego porządku prawnego.10

„Znajomość orzecznictwa pozwala organom 

administrującym na stosowanie prawa zgodnie z wy-

kładnią sądową, sprzyja ujednoliceniu orzecznictwa 

administracyjnego i jego skuteczności. Wytwarzanie się 

pewnej praktyki orzeczniczej prowadzi do zjawiska „sa-

mozwiązywania” się administracji, ograniczania przez nią 

sfery przysługującego jej uznania administracyjnego”.11 

„Sądowoadministracyjny model stosowania prawa 

zakłada daleko idący związek między zapadającymi 

w nim orzeczeniami a rozstrzygnięciami w typie admi-

nistracyjnym, wydawanymi przez organy administracji 

publicznej”.12

Na tle powyższych spraw wyłania się pytanie: 

dlaczego w obliczu utrwalonej już linii orzeczniczej 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, który poprzez 

odpowiednią wykładnię wygenerował normę o walorze 

generalnym i abstrakcyjnym, nie jest ona w praktyce 

stosowana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

w Kielcach?

Na marginesie powyższego, problematyczne może 

być przyporządkowanie skargi wnioskodawcy jako 

skargi na bezczynność i jej oddalenie, zamiast odrzu-

cenia skargi z uwagi na nadużycie przez skarżącego 

swojego prawa.13

Wydaje się też, że poprawna jurydycznie byłaby 

sytuacja, gdyby w przedstawionej sprawie skarga 

wnioskodawcy została uznana jako kwestionująca 

czynność z zakresu administracji publicznej i jako 

niezasadna oddalona.

10 D. Ostrowiecki, (Prawo)twórczość sądów administracyjnych, [w:] Prawotwórstwo sądów 
administracyjnych pod red. J.P. Tarno, T. Bąkowskiego, Warszawa 2015, s. 227-229

11 Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. 
Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 
2004, s. 179

12 A. Jakubowski, S. Gajewski, Argument z linii orzeczniczej w orzecznictwie sądów admini-
stracyjnych, Warszawa 2015, s. 38

13 por. postanowienie NSA z 16.10.2015 r., I OSK 1992/14



Nr 2(2)/2020 marzec– kwiecień

21

„Dykteryjki prawnicze (i nie tylko)”
RADCA PRAWNY Przemysław Majewski 

Dzisiaj dwie wydaje się, że dość zabawne sytuacje.

Kilka lat temu miałem okazję być w stolicy Szkocji, Edynburgu. Odwiedziłem wtedy dwóch kolegów radców 

prawnych (solicitors-advocates) wykonujących zawód na podstawie The Solicitors (Scotland) Act 1980. 

Po dość długiej rozmowie w prowadzonej w ich kancelarii, zaprosili mnie na lunch do pobliskiego pubu. 

Nie mogłem sobie odmówić posmakowania miejscowego, nieco przydymionego trunku, więc zapodałem 

a round of drinks. I tu ciekawostka, koledzy wyjęli wtedy swoje kanapki (first, sandwich with eggs and 

second, with ham). Po chwili pojawił się ktoś z obsługi i powiedział, że tu nie wolno jeść własnych kanapek. 

Wtedy jeden z nich „puścił do mnie oko" a obydwaj wzruszając ramionami i z nieco drwiącymi uśmieszkami na 

twarzach zamienili się kanapkami. Po prostu argumentum a loco speciali wymaga refleksu.

Druga sytuacja, miała miejsce znacznie wcześniej, podczas jesiennego szkolenia studentów IV roku WPiA UW 

na zajęciach studium wojskowego. Kazus ten opowiedział mi naoczny świadek zdarzenia, występujący także 

w roli uczestnika zajęć. Szkolenie odbywało się deszczowych okolicznościach przyrody, a pan kapitan 

pamiętający jeszcze czasy przełamywania wału pomorskiego usiłował, w charakterystyczny dla siebie sposób 

przekonać studentów prawa do nauki tej jakże przydatnej umiejętności, jaką jest czołganie przez pełzanie.  

Niestety, wymagało to zajęcia pozycji horyzontalnej, co wiązało się z bezpośrednim kontaktem z rembertowskim 

błotem. Ta perspektywa budziła szczególną niechęć licznie uczestniczących w zajęciach studentek. Pan kapi-

tan był jednak odporny na kierowaną w jego stronę argumentację, więc w pewnym momencie jedna z uczestni-

czek powiedziała „vis major, trudno." Na takie, w sumie ledwo słyszalne dictum, prowadzący zajęcia zareagował 

tak gwałtownie, że aż go wyprostowało i z twarzą skierowaną do trochę zaskoczonej studentki, wykrzyczał: 

„Wy mnie tu Obywatelko Studentko żadnym majorem Wisem nie straszcie, bo ja w 45 pod Wałczem, 

nie z takimi miałem do czynienia." I co było robić z taką siłą argumentu. Po prostu „siła wyższa".

Fot. Tim Mossholder
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„Warto czytać”
RADCA PRAWNY dr n. pr. Maksymilian Ślusarczyk

W tym numerze Biuletynu mam dla czytelników „propozycję na 
czasie”, książkę która pozwoli nie tylko oderwać się od otaczającej 
rzeczywistości, ale także, a może przede wszystkim, da odpowiedź 

na wiele nurtujących nas pytań dotyczących tego, „jak żyć”. 
Nasz kolega proponuje nam lekturę, która ma jeszcze jedną, 

jak się wydaje pożądaną na te okoliczności cechę – jest na tyle 
obszerna, że nie będziemy się podczas akcji #zostanwdomu, 
nudzić, choćby stan taki miał trwać dłużej niż się niektórym 

wydaje. Dlatego warto czytać. Pozdrawiam i zachęcam 
do lektury „zachęty”, a później samej książki.

RADCA PRAWNY Przemysław Majewski

Powszechnie wiadomo, że czytanie może być dosko-

nałą formą relaksu i oderwania się od codziennych 

obowiązków zawodowych i domowych, a więc tego, 

z czym mamy do czynienia każdego dnia. Jednocześnie 

dobra lektura może stanowić nieocenione źródło wiedzy 

poszerzającej nasze horyzonty intelektualne i zaintere-

sowania, w tym na temat współczesnych społecznych 

zagadnień. Dlatego w niniejszym wydaniu Biuletynu 

warto polecić książkę autorstwa Marca Elsberga pt. 

,,Blackout. Najczarniejszy scenariusz z możliwych”.

 Marc Elsberg to austriacki pisarz i autor powieści, 

w których z właściwą sobie lekkością pióra oraz facho-

wym warsztatem naukowym porusza bardzo istotne, 

a zarazem intrygujące kwestie dotyczące współcze-

snego społeczeństwa oraz zagrożeń i problemów, jakie 

mogą czyhać na każdego z nas w XXI wieku. ,,Blackout. 

Najczarniejszy scenariusz z możliwych” został wyda-

ny 2012 r. i stanowi pozycję, którą można zaliczyć do 

gatunku literatury sensacyjnej – thriller. Już tytuł książ-

ki może wydać się intrygujący, gdyż pojęcie ,,blackout” 

oznacza potocznie poważną i długotrwałą przerwę 

w dostawie prądu. Tytuł ten w zasadzie mówi wszystko 

o książce, którą bierzemy w ręce. W celu uniknięcia sytu-

acji zdradzenia fabuły i pozbawienia czytelników przy-

jemności jej odkrywania na niemal 800-set stronach 

polecanej książki, napiszę tylko, że podstawą fabuły 

jest powszechny zanik energii elektrycznej na świecie. 

Fot. Artem Labunsky
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To zdarzenie samo w sobie stanowi niewyobrażalne 

utrudnienie w codziennym życiu każdego człowieka, ale 

jak szybko się okazuje, to dopiero początek. Lektura 

książki Marca Elsberga pozwala uzmysłowić sobie jak 

bardzo współczesne społeczeństwo jest uzależnione 

od energii elektrycznej i jak szybko może ono stać się 

bezradne w obliczu długotrwałych trudności spowo-

dowanych jej nagłym brakiem. W ,,Blackout. Najczar-

niejszy scenariusz z możliwych” jej autor w niezwykle 

sugestywny i logiczny sposób opisuje trudne niekiedy 

do wyobrażenia sobie przez czytelnika konsekwencje 

braku zasilania, poczynając od drobnych trudności 

spowodowanych niemożnością uruchomienia wielu 

domowych sprzętów, poprzez niedziałające bankomaty 

 i dystrybutory paliwa oraz zakłócenia w transporcie 

ludzi i towarów, aż do problemów w zasilaniu kluczo-

wych dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa 

instytucji. Na tle tych wydarzeń zostały przedstawione 

rozmaite działania antykryzysowe podejmowane przez 

poszczególne państwa i organizacje międzynarodo-

we, a także postawy społeczne wywołane kryzysową 

sytuacją braku prądu, w tym zarówno godne pochwały 

i uznania jak np. przejawy solidarności społecznej, jak 

„Centralny Rejestr Beneficjentów 
Rzeczywistych” – suplement

RADCA PRAWNY Przemysław Majewski, 

Jakub Majewski STUDENT WPIA UW

W nawiązaniu do artykułu dotyczącego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, opublikowa-

nego w poprzednim wydaniu Biuletynu, informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa termin na 

dokonanie zgłoszeń przez spółki istniejące przed 13 października 2019 r., został przesunięty o 3 miesiące. 

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej, tj. na mocy art. 52 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2020 r., poz 568), termin na dokonanie takiego zgłoszenia został przesunięty o kolejne trzy miesiące, tj. do 

dnia 13 lipca 2020 r.

również te wymagające nagany, a nawet kategoryczne-

go potępienia przez czytelnika, czego przykładem jest 

sztuczne zawyżanie cen niektórych produktów. Warto 

dodać, że autor przedstawił również w ciekawy spo-

sób rozmaite sposoby samoorganizacji społeczeństwa 

w celu wspólnego i łatwiejszego przezwyciężenia 

napotykanych trudności. Ponadto bardzo interesująca 

i wciągająca jest historia głównych bohaterów książki 

Marca Elsberga, którzy korzystając ze swojej wiedzy, 

sprytu i determinacji podejmują szereg działań zmie-

rzających do zażegnania kryzysu. Niezwykła jest także 

postępująca w miarę rozwoju fabuły ewolucja każdej 

z postaci. 

 ,,Blackout. Najczarniejszy scenariusz z możliwych” 

to oczywiście tylko fikcja literacka, ale jak w innych 

książkach autorstwa Marca Elsberga, autor ten podej-

muje on próbę analizy otaczającej nas rzeczywistości 

i zwraca uwagę czytelnika na problemy, o których na 

co dzień nikt raczej nie myśli. Książka ta może sta-

nowić dobrą formę relaksu, a zarazem zainspirować 

do postawienia sobie pytań na temat współczesnego 

społeczeństwa i własnej postawy w razie trudnych 

życiowych sytuacji.
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LAWYEREX – międzynarodowy staż 
dla radców prawnych

RADCA PRAWNY Norbert Banaczek

Krajowa Izba Radców Prawnych we współpracy 

z Europejską Fundacją Prawników (ELF-FAE) 

przez najbliższe dwa lata będzie organizowała 

II edycję programu międzynarodowej wymiany prawni-

ków o nazwie LAWYEREX. Program przewidziany jest 

dla radców prawnych, którzy posiadają nie więcej niż 

7 lat doświadczenia zawodowego liczonego od daty 

złożenia ślubowania. W ramach każdej tury dwie 

osoby z kraju mają możliwość wyjechania do jednego 

z krajów UE (m.in. Hiszpania, Ateny, Czechy, Włochy, 

Rumunia, Cypr) na dwutygodniowy staż w tamtejszej 

kancelarii, korzystając przy tym z dofinansowania ze 

środków unijnych. Analogicznie – dwie osoby przyjeż-

dżają do polskich kancelarii celem odbycia praktyk. 

Więcej informacji na ten temat, w tym formularz zgło-

szeniowy, można znaleźć na stronie KIRP w zakładce 

dot. współpracy zagranicznej. Powstaje w związku 

z tym pytanie, czy w ogóle zainteresować się progra-

mem, czy jest sens brać w nim udział i w jaki sposób 

LAWYEREX może ewentualnie wpłynąć na naszą dzia-

łalność zawodową, a może nawet na życie prywatne?

Na pierwsze dwa z powyższych pytań mogę szczerze 

udzielić tylko jednej odpowiedzi – TAK. Miałem ogrom-

ne szczęście wziąć udział w pierwszej edycji programu 

we wrześniu 2018 r., wtedy jeszcze działającego pod 

nazwą MULTILAW. Jako miejsce docelowe wskazano 

mi Saragossę w Hiszpanii, gdzie trafiłem do kancelarii 

adwokackiej i biura odpowiednika naszego doradcy 

restrukturyzacyjnego. Przez pełne dwa tygodnie 

udało mi się poznać podstawowe założenia hiszpań-

skiego systemu prawnego i działania jego wymiaru 

sprawiedliwości. Brałem udział w kilkunastu sprawach 

w sądzie I i II instancji w Saragossie i Huesce, uczest-

niczyłem w negocjacjach z potencjalnymi klientami, do 

rozwiązania było wiele tematów z zakresu prawa cywil-

nego, karnego i upadłościowego. Odwiedziłem siedzibę 

lokalnego samorządu zawodowego, jak również miałem 

okazję, żeby zobaczyć, jak działa hiszpański sąd od 

Saragossa
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kuchni, rozmawiając z sędziami i pracownikami wszyst-

kich sekretariatów poszczególnych wydziałów sądu. 

A powyższe stanowiło dopiero jedna sferę wyjaz-

du, gdyż równie ważna dla ELF-FAE jest integracja 

i budowanie sieci kontaktów między prawnikami z całej 

UE, co znajduje podkreślenie także w innych projek-

tach i szkoleniach realizowanych przez fundację (m.in. 

w trakcie TRAUMA, TRALIM, TRADATA). Z jednej strony 

 to prywatne spotkania z ludźmi o innej mentalności, 

z innymi problemami codziennymi. To też inny kraj 

i miasto, niczym wycieczka w czasie urlopu połączo-

na ze zwiedzaniem miejsc z lokalnymi przewodnikami. 

 Z drugiej jednak strony to także szansa, że jeżeli 

w przyszłości przyjdzie do nas klient np. ze sprawą 

o wydanie europejskiego nakazu zapłaty i przeprowa-

dzenie egzekucji na terenie Czech czy Włoch, to dzięki 

tym prywatnym spotkaniom poznamy osobę, do której 

zwrócimy się ze sprawą, a nie będziemy albo odmawiać 

przyjęcia zlecenia, albo szukać „w ciemno” prawnika 

na miejscu. 

Udział w wymianie daje każdemu szansę na obiek-

tywne spojrzenie na własną pracę wykonywaną w kraju 

oraz dostrzeżenie jej plusów i minusów. Już po pierw-

szych dniach wnioski były dla mnie bardzo widoczne. 

Wprawdzie jestem prawnikiem dopiero od siedmiu lat, 

to mimo to mogę powiedzieć, że w Polsce jako grupa 

zawodowa pracujemy za dużo, za szybko i pod ciągłą 

presją czasu oraz oczekiwań naszych klientów. Dzię-

ki temu, że poznałem wielu adwokatów zauważyłem, 

że pomimo pracy, którą mieli do zrobienia, nie byli 

sobie w stanie wyobrazić, aby jednego dnia uczest-

niczyć w dwóch rozprawach w sądzie, spotkać się 

z klientami i jeszcze przygotowywać pisma proceso-

we czy umowy. W przeciwieństwie do nas większy 

nacisk położony jest w Saragossie na integrację, wy-

mianę poglądów i newsów, czemu zwłaszcza służy 

kawa w sądowej restauracji nie tylko przed rozprawą, 

ale i po rozprawie, jak również cotygodniowe spotkania 

w czwartki nazywane juepincho. W ten sposób nowi 

klienci i sprawy potrafią pojawić się przez telefon od 

znajomych, bo wszyscy w okolicy wiedzą, że akurat ty 

zajmujesz się spadkami, a ktoś inny obsługą agentów 

ubezpieczeniowych czy firm wynajmujących szalunki 

i rusztowania budowlane.

Last but not least – język. Wyjazd zagraniczny, 

kontakt z obcokrajowcami i wykonywanie zawodu to 

najlepszy sposób na szybkie podniesienie kwalifikacji 

językowych. A język obcy, najczęściej angielski, jest 

niezbędny do pracy radcy prawnego, ponieważ klien-

tów zagranicznych przybywa i tacy pojawiają się rów-

nież w Kielcach czy Radomiu. Co ważne, LAWYEREX 

nie wymaga perfekcyjnej znajomości języka; liczy się 

komunikatywność i znajomość najważniejszych zwro-

tów z zakresu terminologii prawnej. Do całej reszty 

Google Translator będzie wystarczający.

Podsumowując, program KIRP i ELF-FAE o nazwie 

LAWYEREX może okazać się bardzo ważnych doświad-

czeniem zawodowym i prywatnym. Niewątpliwie jest 

to szansa dla młodych radców prawnych na spojrzenie 

na świeżo wybraną ścieżkę zawodową z perspektywy 

prawników zagranicznych i wyciągnięcie wniosków co 

do przyjętego modelu prowadzenia kancelarii i własne-

go podejścia do pracy, czasu wolnego i ogólnie pojęte-

go work-life balance. 

Udział w programie

Udział w programie
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Nieco historii 
ZEBRAŁ: RADCA PRAWNY Ignacy Grum
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„Kuchnia dla zabieganych, 
zapracowanych i niemających czasu 

na gotowanie” 
RADCA PRAWNY Elżbieta Podraza

„W czasie pandemii zostań roślinożercą”- 

przeczytałam ostatnio w jednym z por-

tali internetowych. W czasach, kiedy 

bez względu na porę roku, półki sklepowe uginają się 

od produktów spożywczych, mało kto zna określenie 

„przednówek”. Dziś to wyłącznie termin historyczny, 

rzadko wspominany i raczej mało znany. Warto jed-

nak się nad nim pochylić, poznając dawne zwycza-

je i zachowania naszych przodków w czasie kryzysu. 

Zwyczajowo przyjmowało się, że początek przednów-

ka następował w momencie, gdy zaczynało brakować 

zapasów żywności, a za koniec przyjmowano okres, 

kiedy można było korzystać z pierwszych plonów. Im 

mniejsze plony zebrano w danym roku, tym cięższy był 

przednówek i tym boleśniejsze były jego skutki. Przed-

nówek to również pora roku, kiedy kiszonki musiały 

całkowicie zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na 

witaminy. W czasie wymuszonego postu okazywały się 

często jedynym ratunkiem. 

Dziś mamy świadomość (albo i nie), że kiszon-

ki są nieocenionym elementem zbilansowanej 

diety. Zwiększają produkcję enzymów tra-

wiennych, regulują kwasowość w organizmie, a także 

dostarczają probiotyków, które pozwalają zwalczać 

drożdżaki, pasożyty i bakterie chorobotwórcze. A co 

najważniejsze, pobudzają układ odpornościowy, któ-

ry chcemy mieć silny i gotowy na walkę. Dlatego też, 

w mojej ocenie, warto sięgać po kiszonki jak najczę-

W czasie pandemii zostań roślinożercą

Fot. timolina
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ściej, szczególnie w sezonie, kiedy większość warzyw 

dostępnych na półkach sklepowych nie pochodzi 

z rodzimych upraw. Apeluję do wszystkich: jedzcie 

kiszonki i namawiajcie do tego swoje pociechy. Jeżeli 

nie macie własnych kiszonek (wielka szkoda), zachę-

cam do zakupów żywności BIO. Będzie drożej, ale 

to się opłaci w dłuższej perspektywie. Ja w czasie 

pandemii jem wszystko („roślinożerca” mnie do końca 

nie przekonuje), a do obiadu częściej niż zwykle serwu-

ję surówki z kiszonej kapusty lub kiszone ogórki. 

P ewnie zastanawiacie się, gdzie jest przepis? 

Przepisy będą, nawet dwa. Pierwszy doty-

czy kapusty kiszonej – zna to każdy, ale wiem, 

że praktyka stosowania do obiadu surówki z kapusty 

kiszonej to już prawie prehistoria. Zróbcie więc sobie 

na obiad przepyszną i wartościową kapustę kiszoną 

z drobno posiekaną cebulką i oliwą z oliwek. Namów-

cie całą rodzinę do konsumpcji. Tylko nie mówcie, 

że się nie da. Da się, już wypróbowałam – to kwestia 

perswazji i marketingu, zwłaszcza wśród najmłodszych 

członków rodziny.

I przepis nr 2, czyli sok z pietruszki. Bomba 
witaminowa.

Miksujemy 2 cytryny (obrane, bez pestek, 
z jak najmniejszą ilością białych cząstek) 
z dobraną indywidualnie ilością cukru 
(ja dodaję ksylitol, ok. 50 g), dodajemy pęczek 
pietruszki (same listki, bez łodyg), a następnie 
miksujemy do uzyskania jednolitej konsystencji. 
Dolewamy ok. 600–700 ml wody, mieszamy 
i gotowe! Smacznego!

Fot. Jessica Lewis
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Malta
Tekst i fotografie – APLIKANT RADCOWSKI Igor Hentka

Malta, przepiękna śródziemnomorska wyspa 

wielkości powiatu skarżyskiego, położona 

zaledwie 2,5 godziny lotu z Polski, na po-

łudniowy – wschód od brzegów Sycylii. Wyspa ta obfi-

tuje w liczne zabytki pozostawione na jej terenie przez 

wiele kultur, których przedstawiciele zamieszkiwali ją 

przez minione tysiąclecia.

Na początek dwie ciekawostki. Po pierwsze, pomimo 

swego wyspiarskiego położenia, praktycznie nie od-

najdziemy na Malcie jakichkolwiek plaż, a ich funkcje 

w większości pełnią skały, do których przytwierdzono 

barierki pozwalające na zejście nimi do bezpośrednio 

do morza. Po drugie, na tej przepięknej wyspie spoty-

kają się wszystkie kultury Morza Śródziemnego, czego 

wytworem jest język maltański, stanowiący mieszankę 

języka arabskiego oraz języków europejskich.

Na Maltę dostać się można bezpośrednio lotem z lot-

niska w Krakowie – Balicach, a loty dostosowane są 

do turystów, chcących spędzić na wyspie cały week-

end – w systemie: wylot w piątek popołudniu, powrót 

w poniedziałek rano. W lutym na Malcie temperatura 

oscyluje w okolicach 15–20 stopni Celsjusza w dzień 

oraz około 10 stopni Celsjusza w nocy. Przez większość 

lutego na Malcie panuje piękna, słoneczna pogoda, 

sprzyjająca jej zwiedzaniu. 

Malta oferuje turystom wiele wydarzeń oraz lokacji 

naprawdę wartych zobaczenia, jednak wydarzeniem, 

które moim zdaniem koniecznie trzeba przeżyć, jest 

karnawał odbywający się corocznie na terenie Malty. 

Każdego, począwszy od Tłustego Czwartku, aż do Śro-

dy Popielcowej odbywa się tam nieprzerwana zabawa. 

Pierwsze zapiski wspominające o tradycji takiego hucz-

nego świętowania podchodzą z roku 1535 (choć nie-

którzy wskazują nawet na rok 1470). Karnawał odbywa 

Fort Manoel – salwy artyleryjskie wykonywane o godzinie 12:00
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się zarówno na Malcie, jak i na pobliskiej wyspie Gozo, 

jednak z uwagi na krótki okres pobytu udało mi się 

zobaczyć jak wygląda on w najmniejszej stolicy Europy 

– Valletcie, oraz byłej stolicy Malty – Mdinie. 

Wybierając się na Maltę hotel najlepiej zarezerwo-

wać za pośrednictwem jednej z dedykowanych ku temu 

aplikacji czy portali podróżniczych. Jeśli chodzi o prze-

mieszczanie się na wyspie, mogę polecić korzystanie 

z aplikacji Bolt, dzięki której za 20€ można przejechać 

praktycznie przez całą wyspę. Stanowczo odradzam 

natomiast wynajem samochodu na własną rękę – 

z kilku względów. Po pierwsze, na Malcie obowiązuje 

ruch lewostronny, co dla większości z Nas może być nie 

lada wyzwaniem. Po drugie, większość ulic jest bardzo 

wąską, a jazda po nich wymaga sporych umiejętności. 

Wreszcie, praktycznie każdy mieszkaniec Malty posia-

da samochód, przez co ich liczba na wyspie wynosi 

około 400 tyś.! 

Lokalizacjami, w których warto szukać zakwatero-

wania, są Silema lub Gżira. Obie miejscowości położo-

ne są blisko siebie, przy zatoce, naprzeciwko Manoel 

Island, na której znajduje się jeden z fortów stano-

wiących kiedyś system obrony Malty – Fort Manoel. 

Co ciekawe, na wspomnianej wyspie znajduje się rów-

nież wioska kaczek. Miejsce to szczególnie polecam na 

wycieczkę pierwszego wieczora, kiedy to nie będziemy 

mieli zbyt wiele czasu na zwiedzanie, z racji godziny, 

o której wylądujemy na Malcie. 

Obie wyżej wymienione miejscowości połączone są 

ze sobą przepiękną nadmorską promenadą, na której 

znajduje się wiele restauracji, pubów, czy sklepów, 

oferujących lokalne specjały. Ponadto z części prome-

Fontanna Trytona w Valletcie

Fort Manoel
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nady znajdującej się w Silemie roztacza się malowniczy 

widok na stolice Malty – Vallettę. 

Do Valletty najlepiej dotrzeć promem. Jego przysta-

nek znajduje się na granicy Gżiry i Silemy. W okresie 

festiwalu kursuje on od rana do późnego wieczora. 

Na Malcie nie należy jednak sugerować się godzinami 

odpłynięć promów lub godzinami odjazdu komunikacji 

miejskiej, ponieważ nie mają one żadnego odzwiercie-

dlenia w rzeczywistości. 

Odnośnie komunikacji miejskiej należy również 

wspomnieć, iż większość przystanków jest przystan-

kami na żądanie i bez wyraźnego zasygnalizowania 

kierowcy autobusu, by ten się zatrzymał, zwyczajnie 

minie on przystanek, na którym będziemy stali. 

Sama Valletta ma jedynie 0,8km2 powierzchni i miesz-

ka w niej niecałe 7 tyś. mieszkańców. Wąskie uliczki 

i znajdujące się przy nich kamienice z wypuszczonymi 

do zewnątrz balkonami dają niesamowicie malowniczy 

widok turystom, zmierzającym do centrum tego mia-

sta. Karnawał w Valletcie zaczyna się od wczesnych 

godzin porannych. W sobotę już o 9:00 na ulice miasta 

wyjeżdżają zamontowane na platformach mobilne sta-

nowiska DJ-ów. Platformy te przemieszczają się głów-

nymi ulicami miasta, obsypując je przy tym confetti 

i bańkami mydlanymi. 

Nieodłącznym elementem Maltańskiego Karnawału 

są również fantastyczne przebrania, stylizowane na 

różne epoki oraz nawiązujące do kultur z całego świata.

Sobotnie świętowanie rozpoczyna Karnawał Dzieci, 

który odbywa się w centrum miasta na St. George’s 

Square, na którym to dziesiątki szkół tańca prezentują 

swoje układy taneczne. Wstęp na to wydarzenie jest 

biletowany. 

W oczekiwaniu na wielki finał sobotniego Karna-

wału warto zwiedzić urokliwą stolicę Malty. Jedną 

z ciekawych propozycji na spędzenie wolnego cza-

su jest udział w ceremonialnej salwie artyleryjskiej 

wykonywanej o godzinie 12:00 oraz 16:00 w Saluting 

Battery, znajdującej się na dolnym poziomie Bastionu 

Św. Piotra i Pawła. Ceremonię tą można obserwować 

z tarasu widokowego znajdującego się nad baterią 

w Upper Barrakka Gardens, z którego to roztacza się 

przepiękny widok na zatokę Grand Harbour oraz Fort 

Saint Angelo. Park ten jest miejscem bardzo tłumnie 

odwiedzanym zarówno przez turystów, jak i miesz-

kańców Malty. Na jego terenie znajduje się również 

Maltański Karnawał – Parada platform

Zatoka Grand Harbour
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kawiarnia oferująca lokalne specjały w bardzo niskich, 

w porównaniu do innych tego typu miejsc, cenach. Jest 

to również dobre miejsce na odpoczynek oraz nabranie 

sił na dalsze zwiedzanie Valletty, jak również później-

szy udział w Karnawale. 

Dla poszukiwaczy kulinarnych doznać godną polece-

nia jest natomiast restauracja Adesso, zlokalizowana 

w jednej z bocznych uliczek, blisko placu przed Parla-

mentem. Restauracja w przeważającej mierze serwuje 

kuchnię lokalną, wraz ze swoją specjalnością – króli-

kiem. Przed podaniem dania głównego jako „czekadełko” 

 otrzymamy świeżo upieczone malutkie bułeczki, 

podane do wyboru wraz z oliwą z oliwek, octem 

balsamicznym lub masłem. Co ważne, w restauracji 

panuje iście rodzinna atmosfera – właściciel restauracji 

samodzielnie pyta gości o opinie na temat jedzenia 

oraz samej restauracji. Jeśli skorzystacie z jej usług 

w czasie Karnawału na odchodne otrzymacie również 

porcję ciasta, która robione jest przez Maltańczyków 

tylko raz w roku, specjalnie z tej okazji. 

Głównym punktem Karnawału w Valletcie jest parada 

 platform, która odbywa się ulicami miasta od popo-

łudnia, do późnych godzin nocnych. Parada zaczyna 

się na St. Publius’ Square, gdzie znajdują się również 

średniowieczne spichlerze. Z uwagi na fakt, iż przy-

szykowanie platform do drogi wymaga wiele cza-

su, ich załogi pracują przy nich już od wczesnych 

godzin porannych, dzięki czemu można obejrzeć je 

wszystkie przed wyruszeniem w trasę. Na placu zlo-

kalizowane są wówczas liczne punkty gastronomiczne 

serwujące lokalne piwa oraz specjały. Każdej z platform 

towarzyszy również zespół taneczny wykonujący swoją 

autorską choreografię. W tym roku w większości plat-

form motywem przewodnim były Stany Zjednoczone 

Ameryki Północnej oraz ich prezydent Donald J. Trump. 

Miejscem, gdzie warto oglądać przedmiotową 

paradę jest plac przed Parlamentem, bowiem to właśnie 

na nim zatrzymują się platformy, by zespoły taneczne 

im towarzyszące, przy akompaniamencie muzyki pusz-

Sjesta

Karnawał dzieci

DJ na platformie
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czanej przez DJ-ów, mogły wykonać swoje misternie 

zaplanowane układy taneczne. Widowisko to okraszo-

ne jest confetti oraz serpentynami wystrzeliwanymi 

z platform w tłum oglądający to wspaniałe widowisko. 

Na części platform zamontowane są projektory lasero-

we, co jedynie wzmacnia efekt całego widowiska. 

Bajkowość wydarzeniu dodają mieszkańcy Valletty 

przebrani w różnobarwne stroje, którzy przemykają 

pomiędzy widzami oglądającymi to cudowne przedsta-

wienie, co sprawia, że dla każdego, kto kiedykolwiek 

widział Karnawał na Malcie, widok ten zapada na stałe 

w jego pamięci. 

 Jednak wizyta na Malcie to nie tylko Karna-

wał. Jednym z miejsc szczególnie wartym zwie-

dzenia jest była stolica Malty – Mdina. Począt-

ku wspomnianego miasta sięgają aż 700 lat p.n.e.  

W chwili obecnej mieszka w niej niecałe 300 osób. Mia-

sto to powinno być również znane fanom serialu „Gra 

o Tron”, bowiem to właśnie w nim kręcono część zdjęć 

akcji dziejącej się w King ’s Landing. Z Silemy, bądź Val-

letty polecam dotrzeć tam za pomocą Bolta. Podróż 

w jedną stronę to koszt około 15€. Dla osób chcących 

skorzystać w pełni z uroków tego przepięknego miasta 

polecam udać się tam w godzinach porannych, tj. około 

godziny 9:00 – 10:00, bowiem od godzin popołudnio-

wych miasto zlewa rzeka turystów, przez co znacznie 

utrudnionym jest poruszanie się po znajdujących się 

tam wąskich, niezwykle klimatycznych uliczkach. 

Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc 

tego urokliwego miasta jest jego brama główna zwa-

na przez miejscowych – Mdina słynie również z pro-

dukcji przepięknych wyrobów szklanych. Co cieka-

St. George’s Square  – zespoły taneczne

Park
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we w przypadku ich zakupu istnieje możliwość, że 

sklep wyśle je od razu na wskazany przez nabywcę 

adres w specjalnym opakowaniu, co w znaczny spo-

sób ułatwia nam jego ewentualny transport do domu.  

Osobom ceniącym sobie piękne widoki szczególnie 

polecam wizytę w jednej z kawiarni zlokalizowanych na 

północnych murach miasta. Osobiście wybrałem lokal 

o nazwie Fontanella Tea Garden. Stosunek jakości dań 

do ceny należy w nim uznać za oszałamiającą w po-

równaniu do innych tego typu lokali. Dla przykładu za 

kilka euro jesteśmy tu w stanie zejść bardzo smaczne 

ciastko oraz wypić niezwykle aromatyczną kawę. Na 

miejscu skosztować można również wina z lokalnej 

winnicy podawanego bezpośrednio w karafce. Piękna 

pogoda, przepyszne jedzenie, a do tego te widoki…

Po opuszczeniu Mdiny postanowiłem udać się na 

północ wyspy, by zobaczyć jedną z nielicznych plaż 

znajdującą się w St. Julian’s, która przez miejsco-

wych zwana jest – Il-Bajja ta’ San Gorg Po dotarciu na 

miejsce moim oczom ukazał się skrawek lądu pokry-

ty mieszaniną gruboziarnistego piachu, muszelek oraz 

wyschniętej roślinności śródziemnomorskiej. Pomimo 

faktu, iż był luty, na plaży znajdowało się wiele osób, 

z których część pływała również w morzu. 

Drogę powrotna z plaży Il-Bajja ta’ San Gorg do 

Silemy, jeśli wybieramy tę prowadzącą wzdłuż morza, 

dostarcza cudownych widoków jakie rozciągają się zna 

zatokę w St. Julian’s oraz wspaniałe budownictwo Malty. 

Dla miłośników kulinariów, podczas spaceru na trasie 

St. Julian’s – Silema polecam zboczyć nieco z trasy, 

by odwiedzić jedną z najlepszych restauracji typu 

fastfood na Malcie – SeaSalt. Lokal ten specjalizuje się 

w serwowaniu owoców morza, którego daniem popiso-

wym jest burger z ośmiornicą (całą!) – idealnie wysma-

żoną oraz podaną z domowymi frytkami. Niestety jest 

to lokal typu takeaway, a więc wewnątrz znajduje się 

jedynie jeden malutki stolik. 

Najlepszym sposobem na poruszanie się na duże 

odległości na wyspie jest zdecydowanie korzystanie 

z aplikacji Bolt: szybkiej, w miarę taniej oraz pozwa-

lającej zaoszczędzić znaczną ilość czasu. Krótsze 

odległości warto pokonywać pieszo. Natomiast w drogę 

pomiędzy Silemą, a Vallettą najlepiej wybrać się pro-

mem. Jest tani, szybki, a poza tym możecie z niego zoba-

czyć takie widoki….Z pamiątek, które warto przywieźć 

z Malty są likiery o bardzo nietypowych smakach, 

wyrabiane według starodawnej receptury. Przykłado-

wo są to likiery z opuncji czy karuby. Likiery te można 

kupić na Malcie zarówno w normalnym sklepie spożyw-

czym, jak i praktycznie każdym sklepie z pamiątkami. 

Kolejnymi z regionalnych specjałów, których należy 

spróbować, by poczuć smak Malty, są ich narodowe 

ciasteczka miodowe, napój z gorzkich pomarańczy 

zwany Kinnie czy pizza maltija, w skład której wchodzą 

kapary, oliwki, ser Gbejna oraz bardzo często tuńczyk 

lub anchois. Wszystkie wspomniane powyżej specjały 

w bardzo przestępnych cenach serwuje kawiarnia zlo-

Wąskie uliczki

Fontanella Tea Garden
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kalizowana na terenie Upper Barrakka Gardens. Wizyta 

na Malcie, trwająca niecałe trzy dniu, daje możliwość 

niesamowitej odskoczni od zimowej aury panującej 

w Polsce. Serdecznie polecam wyprawę na Maltę 

każdemu, kto choć na chwilę przenieść się do magicz-

nego świata orientu.

Do zobaczenia na szlaku!!

Plaża Il-Bajja ta’ San Gorg

Sklep z pamiątkami

Vilhena Gate
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Z promenady znajdującej się w Silemie roztacza się malowniczy widok na stolice Malty – Vallettę

Droga pomiędzy Silemą, a Vallettą promem – widok na Bastion Św. Piotra i Pawła Pararda przed parlamentem – sypanie confetti

Zatoka  w St. Julian’s
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 „Z życia wzięte”
RADCA PRAWNY Krzysztof Bodio

TESTAMENT

Okazało się, że matka trzech sióstr przed 

śmiercią sporządziła testament, w którym 

dom z zabudowaniami gospodarczymi usytu-

owany na 20 arowej działce w jednej z podkieleckich 

miejscowości przeznaczyła najstarszej córce, średniej 

zapisała grunt orny o powierzchni 1,5 ha, zaś najmłod-

szej – nie zapisała nic!

Siostry okazały panu radcy testament, sporządzony 

w całości pismem ręcznym, czytelny, opatrzony datą 

oraz klauzulą, iż spadkodawca znajduje się w pełni 

władz umysłowych. Testament podpisany był przez 

osobę, która go sporządziła z własnoręcznym umiesz-

czeniem jej imienia i nazwiska.

Zdziwienie radcy wzbudziło jedno zdanie w testa-

mencie, uzasadniające wykluczenie z pozostawionego 

majątku najmłodszej córki, które brzmiało: „najmłod-

szej córce Maryśce nic nie zapisuję, bo ma wielką mor-

dę”. To zdanie było podstawą do wystąpienia adwokata 

w imieniu owej Maryśki o unieważnienie testamentu. 

Pan mecenas wywodził, że najmłodsza córka nie ma 

„wielkiej mordy” – wprost przeciwnie, ma małą buzię 

o regularnych rysach twarzy, co wyklucza określenie 

„jej wielką mordę” – buzia jest ładna i miła, a jej wła-

ścicielka zgrabna, choć niewielkiego wzrostu.

Skoro spadkodawczyni w dacie sporządzenia 

testamentu nie kojarzyła rzeczywistego wyglądu córki, 

myląc ją wyraźnie z inną osobą, która miała dużą 

twarz, świadczy to, iż nie była w pełni świadoma i mia-

ła zaburzenia nie tylko wzroku, ale i umysłu. Stąd też 

złożony pozew o unieważnienie testamentu znajduje 

oprócz uzasadnienia faktycznego, podstawę prawną 

w art. 945 § 1 pkt 1 k.c.

Siostry, które otrzymały spadek oświadczyły radcy 

prawnemu, że świadkiem przy sporządzaniu testamen-

tu była rodzona siostra zmarłej, która może zeznać 

w jakich okoliczności i w jakim stanie była osoba spo-

rządzająca testament.

Oczywiście pan radca wnosząc o oddalenie powódz-

twa wystąpił z wnioskiem o dopuszczenie dowodu 

z zeznań owej siostry. Ta potwierdziła, że zmarła cho-

rowała na raka trzustki, wiedziała, że wkrótce będzie 

musiała odejść, dlatego też sporządziła testament 

w jej obecności, mając w chwili jego pisania pełną świa-

domość, którą zresztą zachowała do momentu śmierci. 

Świadomie zapisała majątek dwóm córkom, które się 

nią opiekowały, natomiast rozporządziła swym mająt-

kiem w taki sposób dlatego, że najmłodsza córka rzad-

ko ją odwiedzała – za to często się z nią kłóciła.

W gwarze wiejskiej w podkieleckiej wsi, gdzie 

zamieszkiwała zmarła „wielka morda” nie odnosi się 

do wyglądu zewnętrznego, ale oznacza osobę głośną, 

kłótliwą i hałaśliwą. Tu już pan radca miał jasną sytu-

ację, udowadniając, że testament sporządzony został 

z zachowaniem pełnej świadomości testatorki, a więc 

żądanie oddalenia powództwa o unieważnienie testa-

mentu jest w pełni zasadne. Sąd podzielił wywody 

pana radcy – oddalając powództwo w całości.

Jak z powyższego wynika w pewnych sytuacjach 

nawet ładne buzie o regularnych rysach twarzy mogą 

zmienić się w „wielkie mordy”, jeżeli są głośne, hałaśli-

we i kłótliwe. 
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