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Od Dziekana
DZIEKAN RADY Helena Górniak

Drogie Koleżanki,
Drodzy Koledzy!

W

miesiącu wrześniu br. mija moja druga
kadencja

pełnienia

funkcji

Dziekana.

Miałam wielkie szczęście w obu kaden-

cjach pracować z Radcami Prawnymi zaangażowanymi
w działalność samorządu zarówno w Prezydium Rady,
w samej Radzie, jak też Komisjach Problemowych.
Zawsze powtarzam, że tylko praca zespołowa przynosi efekty, a bycie Dziekanem to służba dla radców
prawnych, a nie władza. W kilku słowach przedstawię

to, co nam udało się zrobić w tych dwóch kadencjach.
Oprócz bieżącej pracy wynikającej z obowiązków
ustawowych,

Izba

organizowała

corocznie

Ogól-

nopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halo-

Fot. Christie Kim

wej Piłce Nożnej. Nasza Izba była współorganizatorem dużej sportowej imprezy „XXX Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników Radom 2019”. W Radomiu organizowane były – także przy współudziale naszej Izby – dwie
Konferencje Naukowe. Wicedziekan Elwira Skoczek dołożyła wszelkich starań, aby Izba przy organizacji tych
przedsięwzięć była dobrze oceniona.
Izba corocznie organizuje dla radców prawnych i aplikantów radcowskich „Dzień Radcy Prawnego”, Wigilię,
a także inne spotkania integracyjne. Radcowie prawni biorą także udział w akcji „Tydzień Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Z inicjatywy Sekretarza Rady koleżanki Beaty Cedro-Łosak od kilku lat organizowana jest przez Izbę zbiórka pokarmu dla zwierząt. Akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko
wśród radców prawnych, ale też mieszkańców naszego miasta. Z inicjatywy radców prawnych Marty Śnioch
i Magdaleny Szwarc-Gajdy od kilku lat Izba organizuje „Szlachetną Paczkę” dla potrzebujących rodzin. Pod
przewodnictwem radców prawnych: Anny Pacanowskiej i Katarzyny Karpety – Cholewy prowadzone są zajęcia
edukacyjne w szkołach, zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej wśród mieszkańców Kielc i Radomia.
W bieżącej kadencji po raz pierwszy został wydany „Biuletyn OIRP Kielce”, dzięki zaangażowaniu naszego kolegi
Przemysława Witkowskiego. Muszę także nadmienić, że nasz kolega Ignacy Grum od lat prowadzi w Izbie „Gablotkę
Antykwaryczną”. Udostępnia nam ciekawe, historyczne akty prawne i nie tylko. W naszej Izbie prowadzona jest
kronika historii począwszy od powstania Izby do czasów obecnych.
Dzięki koledze Tadeuszowi Pióro w naszej Izbie prężnie działa Klub Seniora. Pozyskaliśmy także dla naszej Izby
lokal w Radomiu, co jest zasługą Wicedziekan Elwiry Skoczek. Ostatni rok działalności jest bardzo trudny, jednakże Izba bezproblemowo zorganizowała wykłady dla aplikantów w formie zdalnej. W takiej samej formie odbywają
się szkolenia dla radców prawnych.
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Czy wszystko się udało?
Zawsze można zrobić więcej i lepiej. Ze względu na epidemię koronawirusa w tym roku Izba nie mogła zorganizować Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej – bardzo tego żałuję. Mam nadzieję,
że wybrane w miesiącu wrześniu Władze będą kontynuować tę piękną imprezę. Z przyjemnością wspominam,
że gościłam na Mistrzostwach Członków KRRP. Nigdy nie zabrakło Wiceprezesów: Leszka Korczaka, Ryszarda
Ostrowskiego, Michała Korwka. Częstymi uczestnikami byli także Dziekani: Arkadiusz Bereza, Andrzej Kaliński,
Bartosz Opaliński. Mistrzostwa przyczyniały się do zawiązywania przyjaźni. Jest to piękna impreza sportowa
i pozostaję w przekonaniu, że w następnych latach będzie kontynuowana. W bieżącym roku nie będzie także
organizowany „Dzień Radcy Prawnego” ze względu na stan epidemii.
Mam nadzieję, że wybrany na XI kadencję Dziekan będzie nie tylko kontynuował dotychczasowe przedsięwzięcia,
ale wniesie i nowe projekty.
Dziękuję Radcom Prawnym mojej Izby za współpracę. Dziękuję także wszystkim Radcom Prawnym, których
spotkałam na swojej drodze działalności samorządowej.
Dziękuję Pracownikom Izby za dobrą pracę.
Życzę zdrowia i wielu dalszych przedsięwzięć na rzecz naszego samorządu.
Kochani, pozostaniecie wszyscy w Mojej Pamięci.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
/-/ Helena Górniak
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Słów kilka
RADCA PRAWNY Przemysław Witkowski
Po okresie „spowolnienia zawodowego” aktualnie zapewne teraz odczuwamy „przyspieszenie”, co samo w sobie
nie jest zjawiskiem niepożądanym, o ile nie przekracza rozsądnej miary. Niestety, nie nastąpił jeszcze całkowity
powrót do warunków „sprzed epidemii”, o czym świadczy chociażby odwołanie Dnia Radcy Prawnego. Decyzja
słuszna – wystarczy spojrzeć na skutki organizowania przyjęć weselnych.
Dziękujemy Państwu za kierowane do Redakcji opinie, dotyczące treści pierwszych dwóch numerów Biuletynu.
Opinie te były pozytywne, jednak chcielibyśmy jednak Państwa prosić o bardziej precyzyjną informację zwrotną,
o podzielenie się swoimi odczuciami, emocjami, nie wyłączając uwag krytycznych. Traktujmy Biuletyn jako pismo
adresowane do wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich (a także innych osób, zainteresowanych
jego treścią); każdy głos jest ważny, każda opinia ma znaczenie, zatem chcielibyśmy, aby to właśnie Czytelnicy
mieli znaczący wpływ na kształt Biuletynu. Z tą myślą powstaje anonimowa ankieta, która zostanie niebawem
umieszczona na stronie internetowej Naszej Izby. Już dziś zachęcamy do jej wypełnienia.
W bieżącym numerze Biuletynu znajduje się osobisty tekst Pani Dziekan, dokonujący podsumowania jej działalności przez dwie kadencje. Krótko rzecz ujmując: Dziękujemy! Mamy nadzieję, że Pani Dziekan będzie w dalszym
ciągu aktywnie działać w Naszym samorządzie.
W numerze znajdziemy także informację o działalności organów samorządu, zarówno na poziomie Naszej Izby,
jak i szczeblu krajowym, o co zadbała r. pr. Weronika Filiks. Ponadto, odnajdziecie Państwo wywiad przeprowadzony przez r. pr. Andrzeja Mącznika, dotyczący realiów prowadzenia praktyki prawnej w Hiszpanii. Następnie, dwie, bardzo merytoryczne i stosunkowo zwięzłe publikacje naukowe: jedna autorstwa r. pr. Maksymiliana
Ślusarczyka, dotycząca możliwości zmiany treści umowy w zamówieniach publicznych z uwagi na epidemię
COVID-19, zaś druga – autorstwa r. pr. Jakuba Makucha – dotycząca odrzucenia skargi wniesionej do sądu
administracyjnego z powodu braku wskazania skarżącego nr PESEL skarżącego.
W rubryce „Warto czytać” r. pr. Przemysłąw Majewski przybliża (a co niektórym odświeża) myśli Alexisa
de Tocqueville, zawarte w jego ciągle aktualnym studium o demokracji. Polecamy lekturę pełnego humoru,
okraszonego prawniczymi paradoksami, opowiadania autorstwa r. pr. Łukasza Szteleblaka, o wdzięcznym tytule
„Koza Jana Kozy”. Prezentujemy także wybór historycznych migawek, dokonany przez r. pr Ignacego Gruma. I coś
dla mięsożerców – w kulinarnym świecie r. pr. Eli Podrazy pojawi się przepis na stek wołowy z sosem berneńskim.
Uwaga! Już sama lektura przepisu przyprawia o napad głodu. Dzieło wieńczy felieton r. pr. Krzysztofa Bodio, tym
razem dotykający kwestii zdolności procesowej małoletniego pracownika.
Z racji zbliżającego się sezonu urlopowego, życzymy wszystkim Państwu beztroskiego, ale także bezpiecznego
wypoczynku!
W imieniu Redakcji: Przemysław Witkowski – Redaktor Naczelny
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„W Naszym Samorządzie”
RZECZNIK PRASOWY OIRP W KIELCACH Elżbieta Molenda

Zgromadzenie sprawozdawcze

W

dniu 6 czerwca 2020 roku odbyło się ostatnie już Zgromadzenie Sprawozdawcze OIRP w Kielcach
X Kadencji. Dziękujemy Delegatom, którzy przybyli na Zgromadzenie. Na Zgromadzeniu Dziekan
Rady Helena Górniak podziękowała zebranym za 4 lata współpracy, wręczając kolegom i koleżankom

czynnie uczestniczącym w życiu Izby dyplomy i drobne upominki. Delegaci owacyjnie na stojąco podziękowali

Pani Dziekan za jej zaangażowanie i dotychczasową pracę.

Nowa platforma szkoleniowa
/red./

W

poniedziałek 8 czerwca 2020 r. ruszyła
nowa platforma szkoleniowa, prowadzona
przez OIRP w Warszawie. Jest ona

dostępna dla wszystkich radców prawnych, prawników zagranicznych i aplikantów radcowskich z całego
kraju.

Platforma

umożliwia

członkom

samorządu

radcowskiego udział w zajęciach online, wykładach na
żywo, webinarach oraz korzystanie z bazy wykładów
e-learningowych.

6

Fot. John Schnobrich

Nr 3(3)/2020 maj –czerwiec

Aktualności z „Krajówki”
RADCA PRAWNY Weronika Filiks

P

omimo tego, że znaleźliśmy się w ostatnich
tygodniach w sytuacji wyjątkowej, praca samorządowa nie została przerwana ani na chwilę.

Władze Krajowe dostosowały się do nowej organizacji
pracy, a sytuacja wymusiła szybką naukę korzystania
i wdrożenia nowych technologii. Na stronie Krajowej
Izby opublikowany został przewodnik po aplikacjach
umożliwiających komunikowanie się na odległość, co
stanowić może istotną pomoc dla naszych Koleżanek
i Kolegów w przystosowaniu się do nowych okoliczności
i uczestniczeniu w bieżącej rzeczywistości. Ponadto,
na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych na bieżąco
zamieszczane są informacje o istotnych zmianach w przeFot. Allie

pisach, które przydatne są w naszej codziennej pracy.
Znajdą je Państwo w ujęciu chronologicznym pod linkiem:

Poza wyzwaniami technologicznymi, działania KRRP

http://obsil.pl/informacje-prawne-zwiazane-

skoncentrowane zostały przede wszystkim na czynnym

epidemia-covid19/

udziale w szeroko rozumianych procesie legislacyjnym,

Szkolenia dla aplikantów przeniesione zostały na

dotyczącym zarówno spraw ogólnokrajowych, wymiaru

platformy umożliwiające naukę za pomocą nowo-

sprawiedliwości, jak i stricte – samorządu radców

czesnych technologii – podobnie jak i doskonalenie

prawnych. Prezydium Krajowej Rady Radców Praw-

zawodowe – z szerokiej oferty różnorodnych form

nych wystosowało do rządzących apel o pilne zakre-

doskonalenia zawodowego dostępnych dotychczas;

ślenie mapy drogowej, która doprowadzi do szybkiego

szkolenia zawodowe przeniesione zostały do przestrzeni

przywrócenia aktywności sądom i organom admini-

internetowej, z której radcowie bardzo chętnie zaczęli

stracji, m.in. poprzez umożliwienie wnoszenia i dorę-

korzystać, dlatego też KIRP nieustannie pracuje nad

czania pism procesowych online oraz przeprowadzania

wzbogaceniem oferty.

rozpraw na odległość. Obecna sytuacja spowodowała

W dniu 6–7 czerwca 2020 r. doszło do pierwszego

zaprzestanie w praktyce działalności sądów, dlatego

w historii samorządu radcowskiego spotkania Krajowej

KRRP skierował do Ministra Sprawiedliwości pismo

Rady on-line oraz głosowania nad uchwałami w formie

z propozycjami wprowadzenia do ustawy antykryzy-

elektronicznej – zgodnie z wyznaczonym w planie pracy

sowej rozwiązania przewidzianego w pierwotnej wersji

KRRP na rok 2020 harmonogramem – podjęto uchwały

projektu, przewidującego możliwość wniesienia pisma

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

procesowego do sądu przy użyciu platformy ePUAP,

budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2019, a tak-

portalu informacyjnego sądów powszechnych lub za

że szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej

pomocą poczty elektronicznej.

w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

Ponadto

zaproponowano

rozwiązanie,

które

mogłoby pomóc ograniczyć konsekwencje obecnej
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nia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
Ponadto, udostępniane są na bieżąco opinie, ekspertyzy, poradniki w tematyce mogącej stanowić wsparcie
dla naszych Koleżanek i Kolegów w ich codziennych
działaniach w nowych okolicznościach. Na stronie
internetowej Krajowej Izby opublikowano II i II wydanie poradników: „Tarcza antykryzysowa – poradnik
dla radców prawnych. Wybrane zagadnienia” oraz
Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców. WybraFot. Burak K

ne zagadnienia.”

sytuacji, poprzez wprowadzenie możliwości zarządzenia

Opublikowane zostało także opracowanie dr. Łukasza

w sądach drugiej instancji prowadzenia postępowania

Stępkowskiego „Pomoc Państwa w kontekście epide-

jawnego przy użyciu środków technicznych umożli-

mii COVID-19. Poradnik. Wersja 2.0. stan prawny na

wiających komunikację wizyjną na odległość tj. przy

20 maja 2020 roku” oraz opinia dr. Rafała Stankie-

wykorzystaniu systemu informatycznego udostępnio-

wicza pt. „Obowiązki podmiotów obrotu hurtowego

nego przez sąd prowadzący postępowanie lub gdy-

i detalicznego związane z przeciwdziałaniem nie-

by zachodziły trudności techniczne lub organizacyj-

kontrolowanemu wywozowi produktów leczniczych

ne związane z wykorzystaniem tego systemu – przy

z Polski w dobie stanu epidemii wywołanego cho-

użyciu innych środków technicznych umożliwiających

robą COVID-19 i „Terminy w Kodeksie postępowania

przeprowadzenie takiego posiedzenia na odległość,

administracyjnego po uchyleniu art. 15zzs w treści

w tym za pośrednictwem przekazu telekomunikacyj-

„tarczy antykryzysowej 3.0”, a także ekspertyza prof.

nego. Trzecim obszarem, na który zwrócono uwagę

Konrada Osajdy w zakresie analizy k.s.h. w związku

w piśmie było zagadnienie związane z zawieszeniem

z pandemią COVID-19 dotyczącą funkcjonowania za-

biegu terminów w prawie cywilnym materialnym. Szcze-

rządu w spółkach kapitałowych.

gólnie newralgiczne w tym zakresie wydają się być

Opublikowane zostały także dwa raporty, które

w obecnym stanie gospodarki kwestie upadłości. Ośro-

cieszyły się ogromnych zainteresowaniem środowi-

dek Badań, Studiów i Legislacji KRRP opracowywał
kilkakrotnie opinię w sprawie zgodności z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej nowelizacji ustawy Kodeks
wyborczy oraz ustawy 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. Ośrodek
Badań, Studiów i Legislacji przyjął również stanowisko w sprawie zmian w zakresie dotyczącym rozpoznawania spraw karnych oraz w sprawie projektu
wykazu spraw karnych, które mogą być rozpoznane przy
zachowaniu reguł bezpieczeństwa rekomendowanych
przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz wynikających
z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszeFot. Anna Shvets
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Fot. Andrea Piacquadio

ska radcowskiego – pierwszy to opracowanie przy-

w zakresie oceny zgodności wykorzystywania usług

gotowane przez prof. Ryszarda Sowińskiego pt.

wideokonferencyjnych Microsoft Teams, Zoom, Cisco

„Koronawirus a rynek prawniczy”. Badanie będące

Webex w działalności radców prawnych, opinia doty-

projektem Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego

cząca bezpieczeństwa poczty elektronicznej w prak-

realizowane we współpracy z Wydawnictwem Wolters

tyce wykonywania zawodu radcy prawnego w kontek-

Kluwer przeprowadzone na przełomie marca i kwiet-

ście obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej oraz

nia, na podstawie ankiety wypełnionej przez członków

ochrony danych osobowych i rekomendacje, a także

naszego samorządu, która pomóc miała w zdiagno-

dwa stanowiska Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu

zować sytuację kancelarii prawnych, a jej wyniki

dotyczące zaleceń dla radców prawnych w zakresie

rzucić mają światło na to, jak wspólnie pokonać wyzwa-

stosowania jako formy kontaktu z klientami wideokon-

nia. Drugie opracowanie pod tytułem: „Indywidualne

ferencji oraz w zakresie korzystania z poczty elektro-

kancelarie

nicznej. Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznanie

radców

prawnych

w

czasie

kryzysu.

Co robić?” jest kontynuacją niedawnego Raportu

się z materiałem!

„Strategie konkurowania indywidualnych kancelarii
radców prawnych” przygotowanego na zlecenie KRRP,
który radcom prawnym wskazał skuteczne strategie
rynkowe. Obecnie – w czasie pandemii działania te muszą ulec zmianie – stąd nowy raport.
W najbliższych dniach opublikowany zostanie kolejny bardzo przydatny materiał przygotowany przez ekspertów, na który złożą się kompleksowe opracowanie
9
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„Punkt widzenia”
Rozmawiał RADCA PRAWNY Andrzej Mącznik

Wywiad z Panią Katarzyną Krystyną Dylik, hiszpańskim
adwokatem, prowadzącym kancelarię adwokacką
w Barcelonie.
Jak długo jest Pani czynnym adwokatem
w Hiszpanii?
Od lutego 2016 roku. W październiku 2011 roku
weszła w życie ustawa 34/2006, która uregulowała
dostęp do hiszpańskiej adwokatury. Do tego czasu
wystarczył tytuł licenciado en derecho czyli magistra
prawa, aby wpisać się do wybranej Izby adwokackiej
i rozpocząć praktykę. W porównaniu do przepisów
obowiązujących w Polsce, wydawać by się mogło, mało
Fot. Pixabay

rygorystyczne, jednak od wejścia w życie wspomnianych przepisów należało ukończyć studia na pozio-

mogą opierać się na reprezentantach w ramach prawa

mie Máster del acceso a la abogacía oraz zrealizować

proceduralnego czyli postępowań, a więc dotrzymy-

praktyki w kancelarii, co też uczyniłam i z perspektywy

wania i pilnowania terminów i ewentualnie wymagań

czasu uważam taką ścieżkę za najlepszą formę przygo-

formalnych pism procesowych, które mają złożyć.

towania adwokata do pełnienia swojej funkcji.

W Hiszpanii nie istnieje zawód Radcy prawnego, lecz

Jakie są różnice w świadczeniu pomocy
prawnej w Polsce i Hiszpanii? Łatwiej jest
być adwokatem w Polsce czy w Hiszpanii?
więc mogę odnieść się do pytania bazując na doświad-

Czy ze względu na istnienie Wspólnot
Autonomicznych występują rozbieżności co
do sposobu świadczenia pomocy prawnej
w Hiszpanii?

czeniu z czasów praktyk studenckich lub z relacji zna-

W odniesieniu do prawa cywilnego w Hiszpanii wiele

jomych adwokatów i radców prawnych. Podstawowa

przepisów prawa tzw. derecho común należy odnieść

różnicą jest to, że w Hiszpanii wiele procedur sądo-

do uregulowań konkretnej wspólnoty autonomicznej,

wych wymaga, obok adwokata, obecności pełnomoc-

czyli comunidad autónoma, zastępując ogólne prze-

nika/reprezentanta sądowego tzw. procurador, nie

pisy obowiązującymi w danej wspólnocie prawem we-

mylić z prokuratorem – ministerio fiscal. Jako adwokat

wnętrznym derecho especial dzielące się na derecho

współpracuję z reprezentantem, a nie bezpośrednio

foral lub nawet derecho civil propio, skutkując pewnym

z sądem. Mimo, że jest to wygodne dla adwokata,

utrudnieniem w praktyce adwokackiej. Jako przykład

to dla klienta stanowi dodatkowy koszt. Mogę też

można podać kwestie majątkowego ustroju między

stwierdzić, że powoduje to, iż adwokaci w Hiszpanii

małżonkami: w Aragonii obowiązującym ustrojem jest

Nigdy nie wykonywałam zawodu adwokata w Polsce,
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wspólnota, w Katalonii zaś – rozdzielność majątkowa.

wiem co odpowiedzieć dlatego, że charakter działalno-

Swoje prawo cywilne (tzw. derechos forales, wywo-

ści mojej Kancelarii musi być wysoce zdywersyfikowany.

dzące się z czasów kiedy tzw. Cartas de Poblacion były

Bazuję na Klientach z Polski lub Polakach mieszkają-

wręczane przez królów mieszkańcom na Pół wyspie

cych w Hiszpanii, więc interesować mnie musi wszystko,

Iberyjskim w ramach zasiedlania terytoriów, stanowiąc

co jest z nimi związane, od prawa administracyjne-

swego rodzaju pakt) posiada np. Aragonia oraz Kraj

go przez prawo cywilne, aż po prawo karne. Jednak

Basków, zaś Katalonia i Galicja posiadają swój Kodeks

najbardziej lubię prawo handlowe oraz europejskie.

cywilny. Oprócz tego region Nawarra czy Baleary (każ-

Pasjonuje mnie zakładanie działalności gospodarczej,

da wyspa ma pewne różnice w uregulowaniach) rów-

otwieranie spółek czy oddziałów firm polskich, a tak-

nież posiadają swoje wewnętrzne regulacje w ramach

że procedury związane z delegowaniem pracowników

prawa cywilnego.

w ramach transgranicznego wykonywania usług. Lubię

Kto może zajmować się obsługą prawną
hiszpańskiej administracji? Czy są to tzw.
prawnicy wewnętrzni czy zewnętrzne
kancelarie?
Są to tzw. Adwokaci Stanu, hiszp. Abogados de

handel zagraniczny, wcześniej pracowałam kilka lat
jako export manager, dlatego sprawia mi przyjemność
optymalizowanie biznesów polskich w Hiszpanii.

Czym Pani zdaniem powinien cechować się
dobry prawnik?

estado, podlegający Abogacía General del Estado,

Otwartością umysłu, ciągłą potrzebą uczenia się,

wchodzącym w skład Ministerstwa Sprawiedliwości.

szukania nieprzetartych ścieżek, bazując na tych zna-

Dostęp do tych funkcji mają wyłącznie Hiszpanie, stąd

nych i rekomendowanych, ludzką wrażliwością, ale

konieczność posiadania hiszpańskiego obywatelstwa.

z ograniczoną empatią i zaufaniem. Uważam, że

Są to magistrzy prawa, czyli licenciados de derecho,

powinien lubić pracę i kontakt z ludźmi. Musi też umieć

po pomyślnym ukończeniu oposición, czyli swoistego

sprzedać swoją usługę i monitorować jej przebieg wraz

procesu selekcji, zakończonej egzaminem, do której

z odpowiednim zamknięciem tematu.

przygotowują się indywidualnie: znana jest instytucja
tzw. preparador czyli osoby odpytującej, weryfikując
wiedzę, zadającej materiał do nauki, popularne są także
prywatne centra naukowe. Uważam, że w porównaniu
do egzaminu adwokackiego poziom trudności takiego
egzaminu jest bardzo wysoki, gdyż egzamin obejmuje
bardzo szczegółowe kwestie, a podzielony jest na
pięć poziomów zaliczenia mających charakter eliminacyjny. Moi znajomi przygotowują się do niego latami,
codziennie poświęcając na naukę min. 8 godzin,
traktując przygotowania jak pracę na pełny etat.
W przypadku sukcesu można jednak liczyć na wynagrodzenie rzędu 50.000–60.000 Euro rocznie, stałą
i pewną pracę, a potem na emeryturę jako urzędnik
państwowy.

Ma Pani ulubiony zakres spraw?
Tak. Zabawne, że pytana o specjalizację nigdy nie

Fot. Tingey Injury
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rialnym wyodrębnić należy sądy pokoju (są to sądy
nieprofesjonalne), sądy pierwszej instancji – tutaj
wyszczególnić należy sądy rodzinne, rzeczowe, np.
wyspecjalizowane w sprawach hipotek, sądy opiekuńcze,
sądy arbitrażowe, sądy handlowe, oraz sądy I instancji
w sprawach karnych tzw. Juzgados de Primera
Instancia e Instruccion, sądy przeciwko przemocy
na tle płciowym tzw. Juzgados de Violencia de
Genero, Juzgados de lo Penal, sądy ds. nieletnich, sądy
administracyjne, pracy, penitencjarne, ds. nieletnich,
prowincji oraz wyższe. Kolejno wymienić należy
sądy prowincji, czyli Audiencias Provinciales, które
kolegialnie rozpoznają sprawy cywilne i karne. W odniesieniu do wspólnot autonomicznych szczególną
pozycję konstytucyjną ma Wyższy Trybunał Sprawiedliwości, a Sąd Najwyższy jest najwyższym organem
sądowniczym w zakresie wszystkich rodzajów postęFot. Tingey Injury

Czy jest coś, co by Pani „przeniosła” z polskiego do hiszpańskiego systemu prawa,
a także czy jest jakaś szczególna, w Pani
ocenie, hiszpańska instytucja prawa lub
przepis, który mógłby „ulepszyć” polski
system prawa ?
Oba systemy bazują na instytucjach wywodzących
się z prawa rzymskiego, stąd wiele podobieństw. Na
pewno wiele ułatwiłoby ujednolicenie prawa w kontekście wspólnot autonomicznych w Hiszpanii. Z drugiej
strony zawód pełnomocnika procesowego mógłby być
ciekawą koncepcją do wprowadzenia w Polsce w kontekście stworzenia zawodu dla magistrów prawa którzy
niekoniecznie chcą realizować aplikację, a posiadają
rozległą wiedzę prawniczą.

Jak wygląda w Hiszpanii system władzy
sądowniczej? Czy istnieją wyspecjalizowane w określonych sprawach sądy? Jak Pani
ocenia ten system?
Tak jak w Polsce, w Hiszpanii system prawny należy
do systemu kontynentalnego, a więc jest oparty na
zasadzie hierarchiczności. Pod względem teryto-
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powań całego terytorium Hiszpanii. Zgodnie z art. 125
Konstytucji Hiszpanii, obywatele mogą występować ze
skargą oraz bezpośrednio uczestniczyć w sprawowaniu
wymiaru sprawiedliwości w niektórych procesach karnych zasiadając w ławie przysięgłych. Istnieją jeszcze
sądy zwyczajowe, mające zakorzenienie i pochodzenie
historyczne, jednak pozostają one poza systemem sprawiedliwości. Kwestia oceny funkcjonowania systemu
wymiaru sprawiedliwości zależy od tego, czy dany adwokat podejmuje się spraw z urzędu. Ja się tym nie zajmuję, stawiając na pozasądowe rozwiązywanie sporów.
Dziękuję za rozmowę.
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Naukowym okiem
RADCA PRAWNY dr n. pr. Maksymilian Ślusarczyk

„Zmiana umowy w czasie epidemii COVID-19”
która niewątpliwie zaburzyła realizację zawartych
umów, na szczególną uwagę zasługuje jedna z okoliczności otwierających drogę do zmiany umowy zawartej
w trybie p.z.p. Okoliczność tę stanowi sytuacja w której zostały spełnione łącznie dwa warunki:
• konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.

A

Fot. Anastasiia Chepinska

ktualna sytuacja związana z wystąpieniem
COVID-19 zdestabilizowała codzienne życie
każdego człowieka. W szczególny sposób

panująca epidemia dotyka przedsiębiorców spośród
których wielu nie może wykonywać swojej działalności
gospodarczej albo napotyka liczne trudności w wykonaniu zawartych umów i obawia się konsekwencji, jak
choćby kary umowne lub roszczenia odszkodowawcze,
mogące ewentualnie ich dotknąć w przyszłości.
Właśnie z myślą o nich wprowadzono do polskiego prawa
przedstawioną poniżej nową regulację ustawową. Art.
144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-

Przesłanka niemożności przewidzenia okoliczności
skutkujących koniecznością zmiany umowy jest szeroko
opisywana w doktrynie i stanowi przedmiot orzeczeń
sądowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej. Jest to
spowodowane

wysokim

stopniem

niedookreślenia

tej przesłanki, która w konsekwencji może obejmować nawet bardzo szeroki wachlarz okoliczności, których oceny dokonywane przez każdą ze stron umowy
mogą jednak znacząco się różnić. Ponadto, aby zostać
art. 144 ust. 1 pkt 3 p.z.p. konieczne jest wykazanie
konieczności zmiany umowy w świetle zaistnienia
nieprzewidywalnej okoliczności, co także niekiedy nie
jest prostym zadaniem. Pomocne w wykazaniu wspo-

wień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwana
dalej „p.z.p.”, to jeden z najbardziej problematycznych
przepisów tej ustawy. Zgodnie z art. 144 ust. 1 p.z.p.,
zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy lub
umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba
że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych przez ustawodawcę w zamkniętym katalogu
zawartym w tym przepisie. Z uwagi na panującą obecnie w Polsce i na całym świcie pandemię koronawirusa,

Fot. Pixabay
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ności konkretnej okoliczności, warto odwołać się także
do Motywu 109 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/
WE z dnia 26 lutego 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 94, str.
65). W treści tego motywu zostały zawarte propozycje
podejścia do zamawiającego i wykonawcy do sytuacji
w której zaistniały niemożliwe do przewidzenia okoliczności: „Instytucje zamawiające mogą napotkać okoliczności zewnętrzne, których nie mogły przewidzieć
w momencie udzielania zamówienia, w szczególności
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Fot. Macau photo agency

gdy zamówienie jest wykonywane przez dłuższy

mnianych przesłanek może okazać się orzecznictwo

czas. W takim przypadku niezbędny jest pewien

czego przykładem jest wyrok Naczelnego Sądu Admi-

stopień elastyczności w celu dostosowania umowy do

nistracyjnego z dnia 26 maja 2017 r., sygn. akt II GSK

tych okoliczności bez konieczności przeprowadzania

3710/15 w którym NSA podjął próbę opisania okolicz-

nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Pojęcie

ności niemożliwych do przewidzenia: „Co do zasady

niemożliwych do przewidzenia okoliczności odnosi

siła wyższa powinna mieć charakter zewnętrzny i naj-

się do okoliczności, których nie można było przewi-

częściej będzie się ona przejawiała w nadzwyczajnych

dzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowa-

zjawiskach przyrodniczych, takich jak trzęsienia zie-

nia pierwotnego postępowania o udzielenie zamówie-

mi, powodzie, huragany, ale za siłę wyższą mogą być

nia przez instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem

także uznane zdarzenia wywołane przez człowieka, jak

dostępnych jej środków, charakteru i cech tego

działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty

konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej

władzy publicznej którym należy się podporządko-

dziedzinie

wać. To zdarzenie, którego nie można przewidzieć, ani

odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wykorzysta-

któremu nie można zapobiec”. Interesujący w omawianym

nymi na przygotowanie postępowania a jego przewidy-

zakresie jest również wyrok Sądu Apelacyjnego

walną wartością. Nie może to jednak mieć zastosowania

w Lublinie – I Wydział Cywilny z dnia 12 września 2013 r.,

w sytuacjach, w których modyfikacja powoduje zmia-

sygn. akt I ACa 329/13, teza 3.: „Zmiany stanu prawnego,

nę charakteru całego zamówienia, na przykład przez

w tym zasadnicza zmiana w zakresie stawek podatko-

zastąpienie zamawianych robót budowlanych, dostaw

wych w okresie trwania stosunku obligacyjnego, mają

lub usług innym przedmiotem zamówienia lub przez

z reguły cechy zdarzenia nadzwyczajnego, o charak-

całkowitą zmianę rodzaju zamówienia, ponieważ w takiej

terze powszechnym, niezależnym od woli strony i nie

sytuacji można zakładać hipotetyczny wpływ na wynik”.

mieszczą się w typowym ryzyku kontraktowym stron.

Polski ustawodawca zdecydował jednak uznać

Jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli stron

w sposób normatywny zaistniałą na skutek COVID-19

jeżeli jest niemożliwa do przewidzenia przez nie w chwili

sytuację za okoliczność wypełniającą co do zasady

zawarcia umowy co do zakresu i kształtu przyjętych

znamiona okoliczności niemożliwej do przewidzenia

zmian, a jednocześnie wpływa istotnie na sytuację nie

o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 p.z.p. Uznanie

tylko dłużnika, ale i wierzyciela, powinna być traktowa-

o którym mowa w poprzednim zdaniu nastąpiło w drodze

na jako nadzwyczajna zmiana stosunków w rozumieniu

art. 15r Zgodnie z art. 15r ust. 1 ustawy o COVID-19

art. 357[1] KC”. Oceniając wystąpienie nieprzewidywal-

strony umowy w sprawie zamówienia publicznego,

oraz

konieczności

zagwarantowania
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w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

1. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części,

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843),

lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub

niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie

jej części,

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19
na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ

2. zmianę sposobu w ykony wania dostaw, usług lub
robót budowlanych,

wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwier-

3. zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowia-

dzają ten wpływ dołączając do informacji, o której

dającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu roz-

mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub doku-

liczenia wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost

menty, które mogą dotyczyć w szczególności:

wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą

1. nieobecności pracowników lub osób świadczących

nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż

Jak wynika z dyspozycji art. 15r ust. 1 i 3 ustawy

stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby

o COVID-19 w razie zaistnienia trudności w należy-

uczestniczyć w realizacji zamówienia;

tym wykonaniu umowy konieczne pozostaje wykaza-

2. decyzji

wydanych

przez

Głównego

Inspektora

nie jedynie, że sytuacja powodowana COVID-19 może

Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia

wpłynąć lub wpływa na należyte wykonanie umowy, co

państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,

w konsekwencji powoduje koniecznością zmiany umo-

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakłada-

wy. Należy podkreślić, że art. 15r ustawy o COVID-19

jących na wykonawcę obowiązek podjęcia określo-

zliberalizował brzmienie art. 144 ust. 1 pkt 3 p.z.p.,

nych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

który nie przewidywał wyraźnie swojego stosowania

3. poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów,

w sytuacji jedynie możliwości zaburzenia wykonania

ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa

umowy na skutek niemożliwej do przewidzenia oko-

Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem

liczności. Takie rozwiązanie zostało natomiast przewi-

COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1–3;

dziane wprost w art. 15r ust. 1 ustawy o COVID-19. Co

4. wstrzymania dostaw produktów, komponentów

więcej, dodany na mocy art. 73 pkt 27 ppkt d ustawy

produktu lub materiałów, trudności w dostępie do

z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 695)

sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku

5. innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istot-

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 do art.

nym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;

15r ustawy o COVID-19 ust. 11 rozszerzył jego działanie

okoliczności, o których mowa w pkt 1–5, w zakresie
w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
6. Natomiast w ust. 4 art. 15r ustawy o COVID-19 ustawodawca zawarł regulację zgodnie z którą zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane
z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r
ust. 1 ustawy o COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa
w art. 15r ust. 1 ustawy o COVID-19, może w uzgodnieniu
z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:

Fot. Ketut Subiyanto
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na umowy w sprawie zamówień publicznych wyłączone
ze stosowania p.z.p., co pozwoli na objęcie zakresem
jego działania szerszego grona podmiotów napotykających trudności z wykonaniem umów na skutek obecnej
pandemii. Trzeba dodać, że zgodnie z art. 15r ust. 6
ustawy o COVID-19 jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar
umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie
z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy
w

swoim

stanowisku,

które

przedstawia

swoje-

mu kontrahentowi przedstawia wpływ okoliczności

Fot. cottonbro

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte

odpowiedzialności odszkodowawczej w sytuacji, gdy

jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych

wykonawcy ci w związku z niewykonaniem lub nienale-

z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia

żytym wykonaniem umowy z barkiem wypłaty wynagro-

i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich

dzenia lub jego obniżeniem. Podkreślić jednak należy,

wysokość. Przepis ten należy odczytywać w związku

że zastosowanie art. 15r ust. 6 ustawy o COVID-19

z art. 15s ustawy o COVID-19 w myśl którego nie

wymaga należytego uzasadnienia wpływu COVID-19

stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

na wykonanie umowy. W przeciwnym razie jednostka

o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 17 ust.

sektora finansów publicznych jest zobligowana docho-

6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności

dzić stosownej należności od wykonawcy.

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.

Wprowadzone w art. 15r ustawy o COVID-19

z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r.

rozwiązanie należy – w ocenie autora niniejszego

poz. 284):

artykułu – ocenić pozytywnie, gdyż stanowi ono

1. nieustalenie lub niedochodzenie od strony umowy,

istotne ułatwienie na wykonawców dotkniętych trud-

o której mowa w art. 15r ust. 1, należności powsta-

nościami w wykonaniu umów. Przepis ten nie tylko

łych w związku z niewykonaniem lub nienależytym

stanowi sposób modyfikacji zawartych umów w celu

wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicz-

umożliwienia ich wykonania, ale gdy jest to niemożliwe

nego na skutek okoliczności związanych z wystąpie-

w całości lub części pozwala na nieobciążenia

niem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1;

wykonawcy

2. zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

odszkodowawczą,

w tym karami umownymi. Niezwykle istotna pozosta-

zgodnie z art. 15r ust. 4.

je okoliczność, że rozwiązanie to obejmuje zarówno

Wynika z tego, że art. 15r ust. 6 w zw. z art. 15s usta-

wykonawców, którzy zawarli umowy w trybie p.z.p. jak

wy o COVID-19 stwarzają jednostkom sektora publicz-

i wykonawców których umowy podlegały wyłączeniu

nego możliwość rezygnacji z dochodzenia należnych

z p.z.p. Art. 15r ustawy o COVID-19 z pewnością

tym podmiotom świadczeń w postaci odszkodowań

pozwoli przyspieszyć proces uzgadniania i wprowadzania

na zasadach ogólnych oraz kar umownych. Zanie-

niezbędnych zmian w zawartych umowach sprzyja-

chanie dochodzenia tych roszczeń stanowi istotne

jąc tym samym ich należytemu wykonaniu na nowych

wsparcie dla wykonawców, którzy napotkali problemy

warunkach.

wykonaniu umowy. Rozwiązanie to pozwoli bowiem nie
ponosić przez nich dodatkowych kosztów na skutek
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***
RADCA PRAWNY Jakub Makuch

„Odrzucenie skargi wniesionej do sądu administracyjnego
z powodu braku wskazania przez skarżącego
swojego numeru PESEL – kilka wybranych uwag”

K

atalog warunków formalnych wymaganych

rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba

od pism składanych w postępowaniu przed

że ustawa stanowi inaczej. Zaniechanie uzupełnienia

sądami administracyjnymi zawarty jest w art.

na wezwanie sądu dostrzeżonego braku formalnego

46 par. 1 i par. 2 ustawy z dnia 30.08.2002 r.

skargi skutkuje jednak jej odrzuceniem, gdyż taki rygor

– Prawo o postępowaniu przed sądami admini-

przewidziany został w art. 58 par. 1 pkt 3 p.p.s.a.

stracyjnymi.13 Od dnia 31.05.2019 r. katalog tych

Na gruncie cytowanego wyżej art. 49 par. 1 p.p.s.a.

wymogów został rozszerzony. Obowiązującą bowiem

stosowanego w związku z art. 58 par. 1 pkt 3 p.p.s.a.

od wskazanej wyżej daty ustawą z 12.04.2019 r.

i w związku z art. 46 par. 2 pkt 1 lit. b) p.p.s.a., kluczo-

o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed

wym zagadnieniem pozostaje zatem kwestia dotycząca

sądami administracyjnymi oraz niektórych innych

tego, czy brak wskazania w skardze numeru Pesel

ustawy , dodano przepis określający wymóg wskaza-

skarżącego (jego przedstawiciela ustawowego) będzie

nia w pierwszym piśmie składanym w sprawie przez

zawsze tego rodzaju brakiem formalnym tego pisma,

osobę fizyczną – swojego numeru Pesel (art. 46 par.

który uniemożliwi sądowi nadanie pismu prawidłowego

2 pkt 1 lit.b p.p.s.a.).15 Co do zasady, pierwszym

biegu i w konsekwencji, dopuszczalne będzie odrzuce-

pismem składanym w sprawie sądowoadministracyj-

nie skargi przez sąd administracyjny z powodu nieuzu-

nej, inicjującym to postępowanie, jest skarga. Zatem,

pełnienia tego braku. Inaczej mówiąc problematyczne

dokonywana przez przewodniczącego wydziału w sądzie

pozostaje to, czy możliwe jest usunięcie powyższego

administracyjnym analiza wniesionej do sądu skargi

braku formalnego (ustalenie numeru Pesel skarżącego)

pod kątem zachowania wymogów formalnych, obejmu-

z wyłącznej inicjatywy sądu administracyjnego.

14

je obecnie także ocenę tego, czy podany został numer

W orzecznictwie zapadłym na gruncie art. 46 par.

Pesel skarżącego lub jego przedstawiciela ustawowe-

2 pkt 1 lit. b) p.p.s.a. dostrzec można stanowisko, że

go.16 W przypadku uchybienia powyższemu wymogowi,

skoro konieczność wskazania numeru Pesel skarżącego

zastosowanie znajdzie art. 49 par. 1 p.p.s.a. Przepis ten

jest normatywnie określonym wymogiem formalnym

przewiduje, że jeżeli pismo strony nie może otrzymać

skargi, a nadto, do podania tego numeru – z mocy

prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków

wskazanego wyżej przepisu - obowiązany jest wyłącz-

formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzu-

nie podmiot wnoszący pismo do sądu (np. skargę), to

pełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod

brak jest podstaw, aby sąd administracyjny, na etapie

13 Dz. U. 2020 r., poz. 2325; dalej „p.p.s.a.”.
14 Dz. U. 2019, poz. 934
15 Powyższy wymóg dotyczy także przedstawiciela ustawowego strony wnoszącej pismo
do sądu. Stosownie do art. 27 p.p.s.a. osoba fizyczna niemająca zdolności do czynności w
postępowaniu może je podejmować tylko przez swojego przedstawiciela ustawowego, który
– wg art. 28 p.p.s.a. – ma obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu.
16 Czynności, te wykonać może także referendarz sądowy (por. art. 49 par. 4 p.p.s.a.).

oceny braków formalnych skargi, we własnym zakresie
poszukiwał przedmiotowego numeru, w szczególności
poprzez analizę treści przesłanych przez organ akt
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Fot. Bill Oxford

administracyjnych sprawy.17 Przedstawione stanowisko

tej uchwały za pewien drogowskaz w zakresie podej-

dodatkowo uzasadnić można wskazaniem, że brak

ścia sądów administracyjnych do usuwania, za stronę

jest normatywnego wymogu, aby numer Pesel strony

postępowania sądowego, braków formalnych wniesio-

znajdował się w aktach wytworzonych przez organ

nego pisma, należałoby przyjmować, że – na etapie

administracji. Należy bowiem zauważyć, że przepisy

badania i oceny formalnej skargi – sąd administracyj-

Kodeksu postępowania administracyjnego – podsta-

ny mógłby być zwolniony z poszukiwania numeru Pesel

wowego aktu normującego reguły postępowania przed

skarżącego w przesłanych aktach administracyjnych

organami administracji publicznej – nie zawierają

sprawy, gdyż wymóg podania tego numeru obciąża

regulacji analogicznej do treści art. 46 par. 2 pkt 1 lit.

wyłącznie wnoszącego pismo do sądu, a więc też skar-

b) p.p.s.a., ustanawiającej obowiązek wskazania przez

żącego. W tym też nurcie wypowiedział się Naczelny

stronę własnego numeru Pesel w toku postępowania.

Sąd

Trzeba przy tym zwrócić uwagę na to, że orzecznictwo

28.01.2020 r.19 Sąd ten, akceptując wcześniejsze wy-

sądowoadministracyjne podchodzi raczej sceptycznie

powiedzi orzecznictwa podkreślał, że ustawodawca nie

do zagadnienia usuwania przez sąd administracyjny

przewidział żadnych prawnych możliwości uzupełnienia

– w zastępstwie skarżącego – braków formalnych

braków formalnych jakichkolwiek pism procesowych

wniesionej skargi (lub innego pisma w postępowaniu

przez sąd, a przepisy art. 46 par. 2 pkt 1 lit. b, art. 49 par. 1

sądowym). Egzemplifikacją tego poglądu jest uchwała

i art. 58 par. 1 pkt 3 p.p.s.a. mają charakter bezwzględ-

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18.12.2013 r.

nie obowiązujący i nie zawierają wyjątków. Należy więc

Zgodnie z tezą tej uchwały: „niedołączenie przez

stwierdzić, że uznanie tego poglądu za trafny skutkować

stronę skarżącą wymaganej liczby odpisów skargi

będzie tym, że w przypadku braku wskazania w skardze

i odpisów załączników, jest brakiem formalnym, o któ-

numeru Pesel skarżącego, przewodniczący wydziału

rym mowa w art. 49 par. 1 w związku z art. 57 par.

w sądzie administracyjnym wezwie wnoszącego skargę

1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze pra-

(jego pełnomocnika) do podania tego numeru, zaś

widłowego biegu, który nie może być usunięty przez

brak uczynienia zadość nałożonemu obowiązkowi

sporządzenie odpisów skargi przez sąd.” Uznając tezę

spowoduje – jak wyżej wskazywano – odrzucenie skargi.

18

17 Por. np. postanowienie WSA w Białymstoku z dnia 5 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Bk
691/19; wszystkie orzeczenia dostępne pod adresem: www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
18 Sygn. akt I OPS 13/13.
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Administracyjny

Analizując

w

orzecznictwo

19 Sygn. akt I OZ 1427/19.

postanowieniu

z

dnia

sądowoadministracyjne
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Fot.Trent Erwin

z zakresu przedstawionego zagadnienia należy jed-

z samodzielnego poszukiwania powyższej informacji

nak stwierdzić, że zaprezentowane wyżej stanowi-

w aktach spawy. Podkreśla zarazem, że ustanowiony

sko spotkało się z krytyczną oceną Naczelnego Sądu

w art. 46 par. 2 pkt 1 lit. b) p.p.s.a. wymóg poda-

Administracyjnego.

wypracowało

nia numeru Pesel ma na celu zapewnienie prawi-

bowiem, wiodący aktualnie pogląd, iż w sytuacji, gdy

dłowej identyfikacji stron lub innych uczestników

w

postępowania

przesłanych

Orzecznictwo

sądowi

aktach

to

administracyjnych

sądowoadministracyjnego 21 .

Skoro

sprawy znajdował się numer Pesel strony wnoszącej

więc identyfikacja taka, w okolicznościach danej

skargę, to brak jest podstaw do wzywania skarżącego

sprawy niewątpliwie jest możliwa na podstawie tre-

o podanie tego numeru, zaś odrzucenie skargi z powo-

ści akt administracyjnych, stąd brak jest podstaw do

du niewykonania powyższego wezwania – uznawane

kierowania do skarżącego wezwania o uzupełnienie

jest za pozbawione racji.

NSA punkt ciężkości sta-

braku formalnego skargi i w konsekwencji do odrzu-

wia na tym, że w przedstawianej sytuacji nie można

cenia takiej skargi na podstawie art. 58 par. 1 pkt

w ogóle przyjmować, że wskazywany brak formalny

3 p.p.s.a.

20

skargi jest brakiem tego rodzaju, że uniemożliwia nada-

Mając na uwadze przedstawione, wiodące aktu-

nie sprawie prawidłowego biegu (art. 49 par. 1 p.p.s.a.).

alnie zapatrywanie, można więc wskazać, że w tych

Skoro bowiem przedmiotowy numer identyfikujący osobę

przypadkach, w których sąd administracyjny odrzucił

fizyczną można łatwo ustalić bazując na treści akt

skargę z powodu niewykonania przez skarżącego (jego

administracyjnych, bez konieczności wzywania stro-

pełnomocnika) wezwania o uzupełnienie braku formal-

ny do jego uzupełnienia, to staranna analiza tych akt

nego skargi poprzez podanie numeru Pesel skarżącego,

prowadząca do odnalezienia powyższej informacji –
pozwala sądowi nadać sprawie dalszy bieg. NSA
akcentuje więc, że sąd administracyjny nie jest zwolniony
20 Por. np. postanowienia NSA z dnia: 12.02.2020 r.; sygn. akt I FZ 19/20, z dnia 27.11.2019
r.; sygn. akt I GZ 366/19, 30.01.2020 r. sygn. akt II FZ 918/19, z dnia 19.12.2019 r.; sygn. akt II
OZ 1154/19.

21 W uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw, mocą której
ustanowiono obowiązek zamieszczania numeru Pesel strony stwierdzono m.in., że regulacja ta
ma na celu zapewnienie jednoznacznej identyfikacji podmiotów zarejestrowanych w systemie
teleinformatycznym, właściwego zarządzania ich danymi oraz – dla właściwego
w yko rzystania możliwości, jakie niesie ze sobą informatyzacja – automatycznego przetwarzania
danych (vide druk sejmowy VIII.3260). Uznać więc należy, że przedstawiona wyżej aksjologia
koncentruje się na tych pismach kierowanych do sądu administracyjnego, które wniesione
zostały w formie elektronicznej.
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to zakwestionowanie takiego rozstrzygnięcia 22 możliwe

strony skarżącej. Z reguły, wykonanie zarządzenia

jest poprzez wykazanie braku zasadności odrzuce-

o uzupełnienie braku formalnego skargi odbywa się

nia skargi z uwagi na to, że numer Pesel skarżącego

poprzez złożenie przez stronę (pełnomocnika) pisma

znajdował się w przesłanych sądowi aktach admi-

wskazującego żądaną przez sąd informację. Zgod-

nistracyjnych sprawy i nie było przez to podstaw do

nie bowiem z art. 45 p.p.s.a. pismo w postępowaniu

przyjmowania, że stwierdzony przez sąd brak formal-

sądowym (pismo strony) obejmuje wnioski i oświad-

ny skargi w istocie był tego rodzaju, że uniemożliwiał

czenia stron składane poza rozprawą. Złożenie do

nadanie prawidłowego biegu wniesionemu pismu.

akt sądowych pisma strony postępowania jest więc

Próbując pokusić się o przykładowe wskazanie rodzaju

zasadniczym sposobem komunikowania się z sądem.

dokumentów mogących znajdować się w aktach admi-

Analizując jednak orzecznictwo NSA dostrzec trzeba

nistracyjnych sprawy, w których podany mógł zostać

to, że sąd uznaje za proceduralnie skuteczne poda-

numer Pesel strony postępowania, zwrócić można

nie przez skarżącego własnego numeru Pesel także

uwagę, na następujące dokumenty:

w formie niestanowiącej pisma składanego w postępo-

• wypisy/odpisy z aktów notarialnych dokumentujące

waniu sądowym. W jednej ze spraw, numer Pesel skar-

tytuł prawny do nieruchomości będący podstawą

żącego podany został w tytule przelewu, dokonanym

ustalenia przez organ administracji kręgu stron po-

przy uiszczeniu wpisu sądowego 24 . Zauważyć należy,

stępowania;

że sporządzony przez sądowe służby księgowo-kasowe

• wypisy z ewidencji gruntów i budynków;

wydruk dokumentujący fakt uiszczenia opłaty sądowej,

• wydruki z ksiąg wieczystych (treść działu II księgi

obejmuje także treść ujętą w tytule dokonanego przez

wieczystej);
• treść wniosków strony o wpis do publicznych rejestrów i ewidencji;
• treść pełnomocnictw udzielanych przez stronę postępowania;
• zaświadczenia wydawane przez uprawnione organy
administracji publicznej;

stronę przelewu. Taki dokument jest załączany do akt
sprawy sądowoadministracyjnej i stanowi ich część.
W ocenie NSA, zamieszczenie przez skarżącego numeru Pesel w formatce zleconego przelewu bankowego
uzasadnia przyjęcie, że skarżący wykonał kierowane do
niego wezwanie o podanie danych koniecznych do uzupełnienia braku formalnego skargi, co wyklucza możli-

• decyzje administracyjne, w szczególności podatkowe.

wość odrzucenia skargi. Powyższe pozwala stwierdzić,

Niewątpliwie więc staranna analiza wskazanych

że forma usunięcia braku formalnego pisma, w istocie

wyżej dokumentów, stanowiących akta administracyj-

nie ma kluczowego znaczenia przy ocenie analizowane-

ne sprawy może – w realiach danego przypadku i przy-

go zagadnienia.

jętych ocen – pozwolić uchronić się od negatywnych
skutków odrzucenia skargi wniesionej do sądu administracyjnego, czym niewątpliwie zapewnione zostanie
konstytucyjne prawo jednostki do (merytorycznego)
rozpatrzenia sprawy przez sąd. 23
Kończąc omawiane zagadnienie zwrócić należy
uwagę na jeszcze jeden jego aspekt. Otóż, różną postać przybrać może sama czynność usunięcia braku
formalnego skargi w postaci podania numeru Pesel
22 Na wydane w tym przedmiocie postanowienie przysługuje zażalenie – stosownie do art.
194 par. 1 pkt 1a) p.p.s.a. w zw. z art. 58 par. 1 pkt 3 p.p.s.a. Zażalenie to nie jest objęte przymusem adwokacko-radcowskim (por. art. 194 par. 4 p.p.s.a.).
23 Art. 45 ust. 1 Konstytucji RP; Dz. U. 1997 r., Nr 78, poz. 483.
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24 Postanowienie NSA z dnia 30 stycznia 2020 r.; sygn. akt II GZ 329/19.
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Warto czytać
RADCA PRAWNY Przemysław Majewski

W

edług

oficjalnych

doniesień

kończy

się czas pandemii, ale nie wdając się
w polemikę czy twierdzenia te mają

oparcie w naukach medycznych, czy może jednak jest
inne uzasadnienie, ale skoro Sądy wznowiły swoje
czynności, to my ponownie zaczęliśmy dzielić swój
czas na pracę w kancelariach i obecność na rozprawach, choć w niektórych przypadkach w ograniczonym
Fot. Skitterphoto

zakresie w związku z możliwością przekierowania na
tryb niejawny.

dzieło francuskiego myśliciela Alexisa de Tocqueville

Wniosek z tego, że ten ponad dwumiesięczny lock-

– O demokracji w Ameryce. Nie będę oryginalny gdy

down mamy za sobą, więc zapewne lekturę Marca

powtórzę za Pawłem Załęckim, że uchodzi ono „za

Elsberga również. A to z kolei może oznaczać, że

najbardziej

dojrzewa w nas gotowość na kolejną lekturę. Nie mogę

społeczeństwa politycznego.” 13 Z kolei Jerzy Szacki

więc dopuścić aby nasi czytelnicy nie otrzymali udzie-

w komentarzu do wydania z 2005 stwierdził, że „Dzieło

lanej na tych stronach „strawy duchowej.”

Tocqueville’a należy do ścisłego kanonu socjologicz-

przenikliwą

analizę

demokratycznego

Pozostając jednak w klimacie otaczającej nas rze-

nej i politologicznej klasyki. Dobrze przyjęte już przez

czywistości i spodziewając się wkrótce czasu letniej

wielu współczesnych autora, swoją dzisiejszą pozycję

kanikuły, chcę polecić oczywiście warte przeczytania

osiągnęło dopiero w drugiej połowie ubiegłego stulecia, kiedy stało się jasne, jak trafne były zawarte w nim
diagnozy i przewidywania.” 14
Ten francuski dyplomata i podróżnik (nota bene
także prawnik i historyk z zacięciem socjologicznym,
absolwent paryskiej Sorbony), niemal 200 lat temu
przedstawił nadal aktualną koncepcję wolności. Mamy
więc odpowiedź „co w Stanach Zjednoczonych łagodzi tyranię większości. (…) W Ameryce istnieje tylko
centralizacja rządowa, natomiast centralizacja administracyjna jest prawie nieznana. Gdyby władza,
która rządzi w Ameryce, miała do dyspozycji te dwa
systemy centralizacji, gdyby posiadając prawo kierowania wszystkim, umiała i miała zwyczaj sama wykonywać swe zarządzenia, a określiwszy główne zasady
rządzenia, zajmowała się szczegółami wprowadzania
ich w życie, gdyby wreszcie, uporawszy się z wielkimi

Fot. Richard Iwaki

13 P. Załęcki, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, wyd. UMK, Torń 2012, str. 59–80.
14 Komentarz do wydania Fundacji Aletheia, Warszawa 2005.
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Fot. Pawel Czerwinski

sprawami całego kraju, ingerowała w prywatne spra-

przestaje się objawiać. Nie łamie woli, lecz ją osła-

wy obywateli – wolność zostałaby niebawem wygnana

bia, nagina i opanowuje.” 16 Dzięki lekturze dzieła de

z Nowego Świata. Lecz większość w Stanach Zjedno-

Tocqueville’a poznajemy mechanizmy działania władzy

czonych, choć często przejawia skłonności i instynk-

z punktu widzenia bystrego obserwatora jak i rzetelne-

ty despoty nie posiada na razie najskuteczniejszych

go analityka, ale także otrzymujemy swoiste antidotum

narzędzi tyranii.” 15

na zakusy władzy, każdej władzy. Można je lapidarnie

I po prawie 200 latach nadal ich nie posiada, co tylko

ująć stwierdzeniem, że jest to pragnienie oparte na

potwierdza przewidywania autora. De Tocqueville

poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdzia-

mówi nam również jaki rodzaj despotyzmu zagraża

łaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie

demokratycznym narodom. Diagnoza ta zaskakuje

pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli

oczywistością, ale przede wszystkim dalekowzrocz-

i ich wspólnot. Dlatego, a jakże, warto czytać.

nością, albowiem wskazuje tu na władzę, ale władzę
która „chce sama zaspokoić ludzkie potrzeby i czu-

***

wać nad losem obywateli. Ta władza jest absolutna,

W najnowszej rubryce „Warto czytać” zamieszczone

drobiazgowa i pedantyczna, przewidująca i łagodna.

jest także oryginalne i zabawne opowiadanie kolegi

Można by ja porównać z władzą ojcowską, gdyby jej

Łukasza Szteleblaka, członka Naszej Izby. Opowiadanie

celem

dorosłego

o kozie i Kozie, ukazujące perypetie pewnego zwierzę-

życia. Ona jednak stara się nieodwołalnie uwięzić ludzi

cia na tle prawniczych procedur, bawi znakomicie. Ko-

w stanie dzieciństwa. Lubi gdy obywatelom żyje się

lega Łukasz Szteleblak, oprócz autorstwa poniższego

dobrze, pod warunkiem wszakże by myśleli wyłącz-

opowiadania, zdobył drugą nagrodę w konkursie

nie o własnym dobrobycie. Chętnie przyczynia się do

literackim dla młodych twórców „Śląski Shakespeare”

ich szczęścia, lecz chce dostarczać je i oceniać samo-

w 2013 r., za scenariusz dramatu "Oddzwonimy do

dzielnie. (…) W ten sposób wolną wolę ludzką czyni

pana". Zapraszam więc do lektury!

było

przygotowanie

ludzi

do

z każdym dniem bardziej nieużyteczną i sprawia, że
15 A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, wyd. Fundacji Aletheia, Warszawa 2005,
str.234.
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16 idem. str. 665 – 666.
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Koza Jana Kozy
RADCA PRAWNY Łukasz Szteleblak

J

an miał na nazwisko Koza i akurat hodował kozy.
Dla niektórych osób z miasteczka stanowiło to
niebywale śmieszny przypadek. Zresztą hodow-

la to za dużo powiedziane. Kozy były wprawdzie z rodowodem litewskim, ale w liczbie ledwie siedmiu i nic,
tylko pasły się na skraju łąki, tuż przy wyjeździe z miasta. I od tego kawałka łąki rzecz się zaczęła.
Pewnego dnia przybył do Jana naczelnik z urzędu miasta, magister Wacław Prypeć, w towarzystwie
wysokiego mężczyzny w eleganckim garniturze.
– Wywłaszczamy cię, Koza. – Naczelnik Prypeć przywitał się takimi słowami. Mężczyzna w eleganckim garniturze milczał, uśmiechając się czasem pod nosem.
Fot. Nandhu Kumar

– A czemuż to? – zapytał uniżenie Jan.
– Zaistniały wyższe potrzeby, które ciężko ci będzie
zrozumieć. – Naczelnik Prypeć poczynał sobie wobec

– Mało, ale to mój jedyny zarobek. Bez tego kawałka
łąki… Wywłaszczcie mnie z całej ziemi.

Jana protekcjonalnie, gdyż Jan miał jednak opinię dość

– Całej?

ograniczonego człowieka. – Ten kawałek łąki musi słu-

– No, weźcie sobie też moją chałupę. Dajcie pieniądze,

żyć jako droga dla społeczności i będzie prowadzić do
stacji benzynowej.

a ja przeprowadzę się z kozami nad morze, do siostry.
Naczelnik Prypeć spojrzał porozumiewawczo na

Jan pokiwał głową:

eleganckiego mężczyznę. Ten niezadowolony pokręcił

– Ano, jak wyższe potrzeby, nie ma rady. A co

głową. Naczelnik rzekł do Jana:

z moimi kozami? Gdzie mają się paść?

– Nie potrzebna nam twoja stara chałupa, tylko ten

– Ej, Koza, ty i te twoje kozy… Ile na nich zarabiasz?

kawałek łąki. To osobna działka.
– Ale bez niej, mi także nie potrzebna chałupa.
– To co, nie ma twojej zgody?
– Weźcie sobie wszystko albo nic. Tanio sprzedam.
Naczelnik machnął ręką i odszedł wraz z eleganckim
mężczyzną, który niezadowolony ukradkiem wycierał
skórzany but z koziego łajna.
Gdy Jan obudził się następnego dnia, stwierdził, że
sześć jego kóz leży martwych w zagrodzie. Przeżyła
tylko najmłodsza, którą nazywał Florką. Wymiotowała
obficie, więc Jan zadzwonił po weterynarza.
– Otruli je. Ale czemu ta jedna koza przeżyła, to nie

Fot. Spencer Davis

wiem. Nażarła się trucizny w dawce śmiertelnej dla pię-
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Fot. Romain V

ciu koni. – Pani Jolanta, weterynarz, gładziła leżącą

Chciałam złożyć skargę w trybie administracyjnym na

Florkę po brzuchu. Jan patrzył smutno na martwe kozy.

mojego właściciela Jana Kozę, który, nie bacząc na to,

– Dobrze, że chociaż jedna została. Całą łąkę ma

że nie wszystkie jego kozy zdechły, a więc hodowla kóz

teraz dla siebie.
– O ile ci, Janie, nie zabiorą tego kawałka. W mieście

gdzie napisano, że żadnej hodowli już nie ma. Jest to

mówią, że stoisz na drodze poważnym ludziom, którzy

nieprawidłowo ustalony stan faktyczny, o którym Jan

znają się na prawie i inwestycjach. Wiedzą, co pisać

Koza wiedział doskonale, a którego nie zakwestionował.

i gdzie. Ich papiery przyjmują wszystko, więc uwa-

Wnoszę zatem o wznowienie postępowania, gdyż w sku-

żaj na siebie. – Opukała na koniec kozę i obiecała: –

tek błędnej decyzji o wywłaszczeniu, poniosłam szkodę,

Postaram się przyjeżdżać od czasu do czasu i doglądać

a jedzenie, którym karmi mnie teraz Jan Koza jest mało

rehabilitacji Florki.

smaczne i niskie w niezbędne wartości odżywcze.

Za dwa dni Jan dostał ostatecznie decyzję o wy-

Z poważaniem

właszczeniu z działki stanowiącej do tej pory pastwi-

koza Florka

sko dla kóz.

Całe pismo zostało wypisane dość starannym

W decyzji stwierdzono, iż z uwagi na zaprzestanie

pismem z przyjemnymi zakrętasami na literkach „p” i „k”.

hodowli kóz działka straciła dla właściciela decydujące

Naczelnik Prypeć, nie mając przejściowo ważniej-

znaczenie.
– Ich papiery wszystko przyjmą – przypomniał sobie
Jan słowa pani Jolanty.
Po uprawomocnieniu się decyzji na łąkę wjechały koparki. Wkrótce powstała droga zmierzająca do
pobliskiej stacji benzynowej, której właścicielem był
pewien elegancki mężczyzna nazwiskiem Korzymko.
I wydawało się, że sprawa z Janem Kozą tak miała
się zakończyć.
Po dwóch miesiącach, w pewien piękny lipcowy dzień,
do naczelnika Wacława Prypcia trafiła następująca
skarga:
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jeszcze trwała, nie zaskarżył decyzji o wywłaszczeniu,

szych spraw, zadał sobie trud zatelefonowania do Jana:
– Co to za ceregiele, panie Koza?
– Z czym?
– Z tą skargą, oczywiście. Jakaś koza Florka? Co to
jest, u licha?
– Panie naczelniku, co ja mam z tą kozą! – W słuchawce głos Jana wydawał się niemal płaczliwy.
– Wszędzie się na mnie skarży! Do pana też dotarło?
– Weźcie się, Janie, uspokójcie. Nikt nie będzie zajmował się takimi głupotami.
– Tak, tak. Zignorujcie to. Już mi się koza poskarżyła
do rzecznika praw zwierząt. Psy na mnie wiesza, że źle
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ją karmię, że zabraniam jej pisać i rzeźbić. Twierdzi, że

Florka to imię i nazwisko urodzonej na Litwie kobiety.

ma za małą zagrodę. To nieprawda! Niech pan oddali

Miała jakieś zaświadczenie weterynarza, że pracuje w

jej skargi, ja nie wiedziałem, że ona umie pisać.

gminie już przeszło pięć lat, zna język polski. To gdzieś

– Nic nie będę oddalał. To są jakieś żarty. Proszę nie
godzić w konstytucyjną powagę urzędu, panie Koza!

poszło, gdzieś tam zaklepali i tyle. Teraz na tej podstawie koza chce dowód osobisty. To co, wydać?

– Że co?

– Co wydać?

– Że gówno. Żegnam.

– No, ten dowód osobisty…

Po miesiącu naczelnik Prypeć wpatrywał się w kolej-

– Czyś ty zwariował?! Jak będziesz naczelnikiem, to

ną skargę, tym razem na opieszałość organu w zała-

możesz sobie dawać dowody osobiste rybkom w sta-

twieniu sprawy kozy Florki.

wach hodowlanych, ale póki ja mam coś do pogada-

Skarga była formalnie uzasadniona, gdyż naczelnik

nia… Dzwoniłeś do ministerstwa?

miał trzydzieści dni na załatwienie sprawy. Prypeć

– Tak, trwają analizy prawne jak to odkręcić.

dumał nad uzasadnieniem własnej bezczynności:

– Przecież to koza! Nie nadaje się zwierzętom oby-

– Koza to koza, nie może się skarżyć. Nie mogę jednak
napisać, że skargi nie uwzględniłem z tego powodu, że
napisała ją koza, gdyż koza nie mogła jej napisać.

watelstwa.
– Tak, tylko mają problem. Jest artykuł, który mówi,
że obywatelstwa nie można nikogo pozbawić. Osoba

Do gabinetu wparował tymczasem urzędnik Kowalczyk:

może tylko sama zrzec się takiego obywatelstwa. A tu

– Proszę o konsultację, panie naczelniku. Trafił do

nawet pismo dostali od kozy:

nas dziwny wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Jestem bardzo wdzięczna za przyznanie mi obywa-

– A na czym polega dziwność tego wniosku?

telstwa polskiego. Nigdy się go nie zrzeknę. Obiecuję,

– Trzeba przyznać, że naczelnik Prypeć lubił zwracać się

że jeżeli osiągnę odpowiedni wiek, będę chodzić na

z drwiącym pobłażaniem do podwładnych.

wybory i spełniać inne swoje obywatelskie obowiązki.

– Bo jest to wniosek dla kozy.

Z wyrazami szacunku

Naczelnik Prypeć zmarszczył brwi:
– Kozy Florki?

Florka (koza)
– Co za nonsens! – Naczelnik nie mógł uwierzyć. –

– Tak, skąd pan wie? Okazało się, że dostała obywatelstwo polskie.

Jak jeszcze raz usłyszę coś na temat tej kozy…
Dyskusję przerwał telefon sekretarki:

– Co?!

– Przepraszam, jest tu rzecznik praw zwierząt.

– Coś pokręcili w ministerstwie. Myśleli, że Koza

W sprawie tej kozy pana Jana Kozy… Wpuścić?
– Nie. Proszę go zastrzelić i może pani już iść do
domu – odparł całkowicie poważnie naczelnik.
Sędzia Tomasz Jarzyna w swym uporządkowanym
prawami natury życiu miał jeszcze tylko jedno marzenie:
awansować na stanowisko sędziego sądu okręgowego.
Właściwie awans zdawał się być przyklepany już kilkakrotnie, ale wówczas sędziemu trafiały się nieszczęśliwie dziwaczne sprawy, które miały na celu chyba
tylko i wyłącznie uniemożliwienie spełnienia jedynego
marzenia sędziego Jarzyny.
W chwili, gdy sędzia Jarzyna wkracza do nasze-

Fot. Frederick Tubiermont

go opowiadania z całym majestatem przedstawiciela
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wymiaru sprawiedliwości, okazuje się, że zastajemy
go jako pełnego optymizmu człowieka, uważającego,
że limit nieprzyjaznych okoliczności został wyczerpany.
Proszę sobie wyobrazić, iż w tym momencie zaczynają wpływać sprawy nazywane nieformalnie przez pracowników sądu: „kazusami kozy Jana Kozy”.
O co to skarżyła się koza Florka na biednego Jana!
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop i wynagrodzenie za pracę, sprawy o naruszenie dóbr osobistych
i nietykalności cielesnej, mobbing i stalking.
Sędzia Jarzyna jako jeden z dwóch sędziów sądu dostawał większość tych spraw i część odrzucał, wskazując w uzasadnieniu, że koza nie ma zdolności prawnej;
w części wzywał do uiszczenia brakującej opłaty od
pozwu, na co koza wnosiła o zwolnienie od opłaty sądowej, załączając stosowne formularze; a część spraw

Fot. Wesley Tingey

– oskarżeń prywatnych w sprawach karnych – kierował

Sędzia Jarzyna zmarszczył brwi. Oczami wyobraźni

na posiedzenie.

widział żądnych sensacji lokalnych dziennikarzy, któ-

W końcu i Jan Koza nie wytrzymał.

rzy rzucają się na temat jak wyposzczone sępy pustyni.

Gdy sędzia Jarzyna słyszał od znajomych, że jego
promocji może przeszkodzić już tylko spełnianie się
proroctw apokalipsy, zdarzyło się coś gorszego.

mienia, czytając w odpowiedzi na pozew:
Wnoszę o oddalenie powództwa Jana Kozy. Sta-

Jan Koza skierował sprawę do sądu o ustalenie „czy

nowczo dementuję tu i ówdzie podnoszone pogłoski,

jego koza to człowiek” (wraz z wnioskiem o zwolnienie

że jestem człowiekiem. To oczywiste, że jestem kozą.

od kosztów sądowych). Do pozwu dołączono wszelkie

Inne twierdzenia są absurdalne i, szczerze mówiąc,

dokumenty, w tym nadanie obywatelstwa polskiego,

uwłaszczające mi. Tym niemniej, nie zgadzam się, że

pisemne skargi kozy, odpowiedzi urzędów skierowane

warunki życiowe moje (zamykanie w klatce, karmienie

do kozy i zdjęcia kozy w różnych profilach.

wilgotnym sianem) są stosowne dla kozy. Domagam

Ustalenie to jest – pisał Jan – Wysokiego Sąda,

się pełnego wybiegu, świeżej trawy, wolnej przestrzeni

niezbędne w celu stwierdzenia, czy koza powinna

oraz dostępu do kozłów. Dotychczasowy sposób życia

mieć lepsze warunki życiowe. Koza skarży się na mnie,

uniemożliwia mi rozwijanie pasji. Ponadto jeszcze nie

Proszę Wysokiego Osąda, do różnych instytucyji.

pogodziłam się z traumą utraty najbliższych, którzy

Z tego co wiem, to tylko ludzie umieją pisać i czytać,

zginęli w hodowli Jana Kozy.

a i to nie wszystkie. A jeśli moja koza jest człowiekiem,

Z poważeniem

to faktycznie powinna mieć lepsze warunki i nie go-

koza Florka

dzi się, abym zamykał ją w klatce i karmił wilgotnym

Sędzia Jarzyna natychmiast zadzwonił do naczelnika

sianem. Proszę o powołanie jakiego biegłego czy cuś,
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Po dwóch tygodniach, sędzia przecierał oczy ze zdu-

Prypcia:

i może świadka naczelnika Prypecia, który z moją kozą

– Nie wytrzymam z tą kozą!

podejrzanie dużo koresponduje.

– Mnie pan to mówi, panie sędzio? Już szóstą skargę
Z poważaniem

na mnie pisze. Prywatnie uważam, iż zasada poszano-

Jan Koza

wania interesów obywatela niszczy polską administrację

Nr 3(3)/2020 maj –czerwiec

– Ale kto, do licha, pisze te pisma?

sposób. Nie wykluczam jednak zdolności zwierząt do

– Z pewnością Jan Koza.

nauczenia się pewnych gestów, migów. U badanej kozy

– To nie ma żadnej kozy?

tego jednak nie stwierdziłem.

– Koza w sumie też jest.
– No, bo mam to powództwo o ustalenie. Mogę to od
razu odrzucić…
– Panie Sędzio, niech pan przeprowadzi normalną
rozprawę. Powoła biegłego. Raz na zawsze zakończmy
te bzdury. Może znudzi się temu Kozie.
– Z biegłym rozmawiałem. Mówi, że dobrze byłoby
wziąć materiał porównawczy. Zgodzi się pan? Nie chcę,
żeby ta sprawa wylazła na inne osoby.
– Oczywiście, zakończmy farsę. – Po odłożeniu słu-

Sędzia zwrócił się w stronę publiczności, jak narrator opowieści:
– Sąd z urzędu dopuścił dowód z jeszcze jednej opinii, biegłego grafologa i językoznawcy, pana Kurzyka.
– Kużyka, przez „z” z kropką – poprawił sędziego
biegły, zajmując zaraz miejsce dla świadków. Był to
leciwy już pan, cieszący się jednak w okolicy wielkim
autorytetem.
– Aha, przepraszam. Panie Kużyk, czy na podstawie
badań

mógłby pan stwierdzić, że pisma kierowane

chawki naczelnik Prypeć jeszcze parsknął pod nosem:

przez osobę podpisującą się jako koza Florek były spo-

– Będą mnie porównywać z kozą, też coś. Meee….

rządzone przez Jana Kozę?

Rozprawa zgromadziła wiele osób. Był przedstawi-

– Wysoki Sądzie, droga publiczności. Zaznajomiłem

ciel gazety lokalnej, zeszli się pracownicy sądu i eme-

się z pismami podpisywanymi przez Jana Kozę i rzeko-

ryci z miasteczka.

mo podpisywanymi przez kozę Florkę. Mogę stwierdzić

Biegły przecierał pot z czoła. Przedstawił zebrany

w sposób nie budzący wątpliwości, że pisma te zostały

materiał, powołał tajemnicze strony z encyklopedii,

sporządzane przez dwie różne osoby lub osobniki. – Po

komentarze, pomiary, badania umaszczenia, śluzu, mo-

sali przebiegł szmer zaskoczenia. – Co więcej, wska-

czu i kału, wskazywał na związki kóz i owiec, znaczenie

zuję, iż pisma różnią się zdecydowanie znajomością

kozy w hinduizmie. Ostatecznie zachrypniętym głosem

reguł gramatyki języka polskiego. Pisma podpisywane

oznajmił:

przez kozę Florkę cechują się znajomością tych reguł,

– Po przeanalizowanie całości tego materiału, mogę
w sposób jednoznaczny stwierdzić:

dobrym poziomem merytorycznym, a nadto umiejętnością zastosowania przepisów prawa. Pisma Jana Kozy

1. kozioł Florek to kozioł,

są z kolei niestaranne, najeżone błędami, a w części

2. Jan Koza to człowiek,

nieczytelne.

3. a Wacław Prypeć to koza.

Jan Koza krzyknął zdziwiony:

– Co?! – Naczelnik Prypeć podskoczył na miejscu, a

– To co ja mam z tą kozą robić, jak jest mądrzejsza

sala buchnęła śmiechem.
– Aha… Prypeć to człowiek, tak, tak, oczywiście.
Przejęzyczyłem się.
Naczelnik Prypeć odetchnął z ulgą poklepywany
przez znajomych.
Sędzia Jarzyna pokiwał głową ze zrozumieniem i
zwrócił się do biegłego:
– Czy w swojej praktyce spotkał się pan z tym, żeby
jakieś zwierzę nabyło umiejętność pisania?
– Nie spotkałem się – odparł biegły. – Uważam, że
to niemożliwe. Zwierzęta nie używają mózgu w ten

ode mnie?
Sala znów wybuchła śmiechem.
– Panie Koza, jeśli nie ma pan innych uwag do opinii…
– Mam – odrzekł nieco uspokojony Jan. – Biegły napisał, że badał kozła Florka, a ja mam samicę, babę,
Florkę.
Sędzia przejrzał opinię:
– Istotnie, jest tu jakaś nieścisłość. Panie biegły?
– Chyba się znów przejęzyczyłem – rzekł biegły zarumieniony.
– Ale badał pan tę kozę?
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Biegły spuścił głowę, a po chwili wyrzucił z siebie:
– Wysoki sądzie, ja mam pięćdziesiąt sześć lat i odznaczenie wojewody. Z całym szacunkiem, ale koza to
zawsze będzie koza, choćby nie wiem co umiała! Przecież to jest niepoważne, by badać coś, co nie wymaga
badania!
Sędzia westchnął:
– Odraczam rozprawę o miesiąc. To jest termin dla
pana biegłego na sporządzenie opinii uzupełniającej.
Koniec, żegnam państwa. – Sędzia mruknął pod nosem
jakieś przekleństwo. Gdzieś jego awans rozpływał się w
niekończącej opowieści o kozie Jana Kozy; w koszmarach sennych, w których słyszał szydercze jej beczenie.
Wszystko zakończyło się jednak dość niespodziewanie.
Pewnego dnia Jan znów znalazł w zagrodzie ciężko
dychającą Florkę, która dodatkowo cierpiała na ostrą

Jan popatrzył podejrzliwie na panią weterynarz:

biegunkę.

– Tylko czemu koza uwzięła się jeszcze na biednego

– Znowu próbowali – oceniła weterynarz, pani
Jolanta.– Spójrz na te gwoździki.
Jan patrzył na bazgrzącą w kozich bobkach dłoń
pani Jolanty w gumowej rękawiczce.

człowieka? Skąd te skargi?
– Nie wiem. Moim zdaniem, koza nie walczy z tobą,
tylko z nimi. Ty i tak żadnej sprawy nie przegrasz, bo
nikt nie przyzna racji kozie, tak jak nikt nie przyzna

– I co mi robić?

racji tobie w sporze z panem Korzymko czy naczelni-

– Chyba musisz wywiesić białą flagę, mój przyjacielu,

kiem Prypciem. Koza walczy więc w twoim interesie

bo oni nie odpuszczą. Ten biznesmen, Korzymko, opła-

ich własną bronią: przepisami prawa i papierami, któ-

ca tutaj wszystkich: sędziego Jarzynę, prokuratora,

re wszystko przyjmują. To niehumanitarne procedury

naczelnika w urzędzie...

i nieuczciwi urzędnicy uczłowieczyły nam kozę.

– To dlaczego nie chce opłacić mnie?

Jan skrzywił się natychmiast:

– Bo ty jeden postawiłeś sprawę uczciwie. – Zdjęła

– Ciężko mi to pojąć i doprawdy nie wiem, kto mi te

rękawiczki i położyła na maskę zaparkowanego auta. –

kawały robi.

Korzymko nie jest w stanie objąć tego rozumem; myśli,

Popatrzył na kozę. Zwykle żywa i harda, teraz ledwo

że coś ukrywasz. Zdradzę ci jedno. Działka, na której

dyszała. Na tułowiu uwidoczniła się szara plama sięga-

jest stacja benzynowa należała do mojego ojca. Ko-

jąca szyi. Wymię zmarszczyło się, od tygodnia dawało

rzymko przy pomocy władz miasteczka przejął dział-

już tylko mleko pomieszane z krwią.

kę za pół darmo, gdy ojciec chciał mi ją przekazać.
Wszystko było niby legalnie. Rozumiesz?

Popołudniu Jan nagle obudził się z drzemki. Usłyszał
krzyki ludzi dobiegające niedaleko podwórka. Szybko

– Nie bardzo.

założył spodnie i wyskoczył z domu. Furtka od zagrody

– Oni tak działają. Wymyślają przepisy, które mają

była otwarta.

zabezpieczać porządek społeczny, a w rzeczywistości
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Fot. Tetiana Shyshkina-

Jan natychmiast wybiegł na ulicę. Na drodze przy

bawią się tymi przepisami jak klockami w przedszkolu.

stacji benzynowej zebrał się tłum gapiów.

Z czasem, to stało się ich jedyną drogą postępowania.

W środku, pomiędzy nimi, leżała koza.

Zwyczajem.

Jan poznał od razu, dogorywała. Z jej głowy kapała

Nr 3(3)/2020 maj –czerwiec

krew. Uklęknął przy niej i włożył dłoń pod jej łeb. Jan
czuł żwir ulicy zmieszany z farbą zwierzęcia.

Jeszcze byś za naprawę auta musiał płacić.
Jan zapytał szybko:

– Kto to był? – zapytał cicho, nie czekając odpowiedzi.

– Skąd wiesz, że to było auto?

Ludzie w tłumie pokręcili głowami, odezwały się po-

Tenże zbladł, rozglądając się wokół jakby szukając

jedyncze, lękliwe głosy:

wsparcia.

– Nie wiemy. Szybko jechał.

– A co innego?

Koza wydawała z siebie ciche rzężenie. Nawet prze-

an nie odpowiedział. Czekał jeszcze kwadrans, gdy

chyliła łeb i wydawało się, że spogląda na swego pana.

większość się rozeszła. Zostali tylko drobni pijaczko-

Jakby szukała odpowiedzi, co się tu właściwie dzieje.

wie, którzy liczyli, że Koza podaruje im trupa na mięso.

Jan gładził ją spokojnie po tułowiu. Nagle przypomniał sobie, że ma zawsze w kieszeni koszuli kawałek

Epilog tej historii tylko na pierwszy rzut oka budzi
wątpliwości.

chleba, który Florka lubiła. Podstawił jej pod nos. Koza

Wiadomo, że Koza opuścił dobytek, a podobno

momentalnie się ożywiła. Tylne nogi spróbowała pod-

zamieszkał gdzieś nad morzem. Miasto opuściła też

nieść, racicami uderzyła w podłoże, wyciągnęła grzbiet

pani Jolanta– weterynarz, więc ludzie rozgłaszali

i wówczas padła. Przestała oddychać.

plotki, że wyjechali razem. Nie wiadomo. Faktem jest,

Grupka otaczająca Jana i jego kozę w liczbie około
piętnastu osób zamilkła całkowicie. Jan westchnął głęboko, chowając chleb z powrotem do kieszeni koszuli.
Po chwili ciszę tłumu przerwał nieco wymuszony
głos jakiegoś wesołka:

że w mieście nie było już weterynarza, a przyszłość
pokazała, że powinien być.
Bo: a to wszystkie trzy dobermany naczelnika Prypcia nagle pogryzły się z niewiadomych powodów;
a to nagły pomór kotów dosięgnął ulice Krakowską,

– Nie przejmuj się, Janie. Może zapisała ci coś w testamencie.

w tym pupilów sędziego Jarzyny; a to wreszcie ciekawie
zapowiadająca się hodowla strusi biznesmena Korzym-

Ludzie parsknęli śmiechem. Zaczęły się docinki.

ka nie doszła do skutku, bo strusie za nic w świecie nie

– No, Koza, zostałeś wdowcem!

chciały się parzyć.

– Pogrzeb szanownej małżonki tu czy na Litwie?
– Ciesz się, że ten, co walnął w twoją kozę, odjechał.

Sam naczelnik został wkrótce zdegradowany w urzędzie, a biedny sędzia Jarzyna już do stanu spoczynku
pozostał sędzią sądu rejonowego.
I niektórzy mówili, że to klątwa starego Jana Kozy,
a jeszcze inni, że to klątwa samej Florki.
Pijaczkowie, którzy byli przy jej śmierci, wszakże
solennie poświadczali, że gdy już większość gapiów
odeszła, koza na chwilę jeszcze ożyła i ludzkim głosem
powiedziała do nachylonego nad nią Jana:
– A zagrody to mi jednak nie powiększyłeś, sknero.
Choć tyle skarg po urzędach…

Fot. Dan Cook
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Nieco historii
Zebrał RADCA PRAWNY Ignacy Grum
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Łacina po trzykroć
Zebrał RADCA PRAWNY Ignacy Grum

Divide et impera.
Dziel i rządź
/Siej niezgodę i panuj/
*

Mala herba cito crescit.
Złe ziele szybko rośnie.
/Zło szybko rośnie w siłę/
*

Tempranita est rationis in libidinem dominatio.
Umiarkowanie to kontrola rozumu nad namiętnością.

Fot. Chris Brignola
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„Kuchnia dla zabieganych,
zapracowanych i niemających czasu
na gotowanie”
RADCA PRAWNY Elżbieta Podraza

Sos na kuchenne grzechy?

Fot. Priscilla du Preez

„Uncja sosu jest w stanie przykryć mnogość grze-

gości grzechów (kulinarnych oczywiście), lecz dla pod-

chów”– mawiał Anthony Bourdain, kucharz, smakosz

kreślenia niezwykłego smaku steka i stworzenia dania

i niestrudzony poszukiwacz kulinarnych przygód.

równie klasycznego, co wyśmienitego.

Oczywiście, o ile przy jego przyrządzaniu nie popeł-

Podstawa przepisu to oczywiście jakość mięsa – na

nimy kulinarnego faux pas. A skoro już wkradło się

to zawsze warto stawiać oraz odrobina chęci. Do tego

tutaj trochę języka francuskiego, pomyślałam, że sos

odrobina sosu, warzywo i voila! Bon appetit!

bearnaise, tworzony na bazie sosu holenderskiego,
jest świetnym kandydatem na dzisiejsze danie. I to
kandydatem bynajmniej nie do przykrycia owej mno32
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oliwy z oliwek z czosnkiem i podgrzewamy ok. 10 minut
nie doprowadzając do wrzenia. Pomidory wyciągamy
i odsączamy. Sok z cytryny mieszamy z oliwą z oliwek
i odrobiną octu winnego (sos winegret do szparagów).
Skrajamy delikatnie wierzchnią warstwę różyczek
z brokułu, przekładamy do sitka i wsadzamy na 2 sekundy do wrzątku. Sos wykładamy do osobnego naczynia, stek dekorujemy szparagami i pomidorami. Całość
posypujemy kuskusem z brokułu. Szparagi polewamy
sosem vinegret.

Stek wołowy z sosem berneńskim (bearnaise), pomidorami duszonymi w oliwie
z czosnkiem, podany ze szparagami al dente,
posypany kuskusem z brokułu.
• 1 stek wołowy, ok. 200 g
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 szalotki
1 brokuł
2 szczypty estragonu
¾ łyżeczki soli
Szczypta pieprzu białego
50 ml octu winnego
50 ml wina białego wytrawnego
2 żółtka
150 g masła klarowanego
Kiść pomidorów koktajlowych
3 ząbki czosnku
200 ml oliwy z oliwek (+ jedna łyżka do
sosu vinegret)
• 3 szparagi
• 5 ml soku z cytryny
Szalotkę kroimy drobno. Szklimy na odrobinie masła.
Dodajemy estragon. Dolewamy ocet i wino wytrawne.
Podgrzewamy do temperatury 70–80 stopni. Dodajemy
2 żółtka, cały czas energicznie mieszając sos. Mieszamy
do uzyskania jednolitej struktury i redukcji płynu
o połowę. Zdejmujemy z ognia. Odcedzamy. Następnie, energicznie mieszając dodajemy masło klarowane
aż do momentu uzyskania emulsji. Doprawiamy pieprzem białym. Odstawiamy na bok. Szparagi gotujemy w wodzie z dodatkiem cukru i soli ok 2–3 minuty
do uzyskania efektu al dente. Pomidory wkładamy do
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„Z życia wzięte”
RADCA PRAWNY Krzysztof Bodio

Pierwsza praca Wiktora K.

Wiktor K. zatrudniony został w Novobud sp. z o.o.

sowa osób fizycznych zależy od posiadania zdolności

w wymiarze ½ etatu. Miał wprawdzie 17 lat, uczęszczał

do czynności prawnych, przy czym sąd z urzędu bada,

jednak do Liceum Ogólnokształcącego dla pracujących

czy strona taką zdolność posiada, co wynika z art. 202

i za rok miał zakończyć naukę w wyżej wymienionej

i222 k.p.c.

placówce.
Prezes spółki uważał, że Wiktor K., jako najmłodszy

ności do czynności prawnych może bez zgody przed-

pracownik, jest obowiązany wykonywać czynności, które

stawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz

nie wchodziły w zakres jego obowiązków. Wysyłał go

dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego

więc po papierosy, gazety oraz artykuły żywnościowe.

stosunku. Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się

Wiktor K. pewnego razu odmówił pójścia do kiosku

dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwo-

po papierosy. Prezes nie dość, że w sposób niezbyt

leniem sądu opiekuńczego może stosunek pracy roz-

kulturalny skomentował ten fakt, lecz od tego dnia

wiązać.

zaczął wymagać od Wiktora K. wykonywania czynności

Dochodzenie roszczeń wynikających z czynów dys-

nie wchodzących w zakres jego obowiązków służbo-

kryminujących pracownika w świetle cytowanego prze-

wych. Opowiadał przy tym członkom zarządu spółki,

pisu kodeksu pracy możliwe jest więc przez niepełno-

że „nowy” pracownik wykonuje powierzone prace

letniego pracownika.

niedbale, powoli – jest przy tym aroganckim i zbyt pew-

Jak z powyższego wynika zarzut braku zdolności

ny siebie. Negatywne opinie wygłaszane były również

procesowej powoda był chybiony, a pan radca repre-

w obecności innych pracowników, którzy zwracali uwa-

zentujący spółkę w powyższej sprawie powinien przed

gę Prezesowi, że Wiktor jest dobrym pracownikiem,

wniesieniem zarzutu przypomnieć sobie przepisy

przy czym grzecznym i uczynnym i nie ma obowiązku

kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu pracy,

wykonywania jego prywatnych zleceń.

co uchroniłoby go od wniesienia zarzutu formalnego,

Niestety uwagi Prezesa przybierały na sile. Wobec
takiego stanu rzeczy rozgoryczony
Wiktor K. wniósł do sądu pracy pozew o zaprzestaniem mobbingu w miejscu zatrudnienia. Pełnomocnikiem pozwanego pracodawcy był radca prawny zatrudniony w tamtejszej spółce, który jako główny zarzut
podniósł brak zdolności procesowej powoda.
Zgodnie z art. 65 k.p.c. zdolnością procesową jest
zdolność do dokonywania czynności procesowych
w procesie (postępowaniu cywilnym). Zdolność proce34

W myśl art. 22 § 3 k.p. osoba ograniczona w zdol-

który nie znalazł potwierdzenia w zebranym materiale
dowodowym.
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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

materiały.

8. Artykuły prosimy przesyłać w formatach .doc, .docx oraz .rtf.
Tekst powinien być sformatowany według następujących wytycznych:
Format strony: A4;
Marginesy: 2,5 cm z każdej strony;
Krój pisma: Times New Roman o rozmiarze 12 punktów;
Wyrównanie: do obu stron;
Interlinia: 1,5;
Przypisy zamieszczane są u dołu strony i oddzielone są od tekstu głównego odstępem.
Drugim elementem systemu jest lista referencyjna w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów
9. Ewentualne ilustracje do artykuły nie powinny być wklejane bezpośrednio do dokumentu elektronicznego,
lecz należy je dołączyć w osobnych plikach (.jpg, .png lub .gif), a w tekście oznaczyć jedynie preferowane miejsce wstawienia grafiki bądź fotografii oraz dodać stosowny podpis.
Każda ilustracja musi być opatrzona informacją o jej pochodzeniu. W przypadku plików pochodzących z serwisów internetowych należy podać dokładny adres podstrony, na której znajdowała się pierwotnie dana fotografia czy grafika.
10. Przypisy
Dodatkowe objaśnienia i odniesienia do literatury podajemy w przypisach, na dole strony, numerowanych
w sposób ciągły w całym artykule. Na końcu przypisu należy stawiać kropkę.
Odnośniki takie w tekście (w formie: kolejna liczba, indeks górny) do przypisów należy
zamieszczać przed kropką kończącą zdanie.
W przypadku odnośników do źródeł obowiązują następujące dane i format:
1. Autor (imię, nazwisko lub nazwa własna autora), tytuł, miejsce i rok, strona:
2. Autor (imię, nazwisko lub nazwa własna autora), tytuł artykułu, „tytuł czasopisma”, rok, strona.
3. Autor (imię, nazwisko lub nazwa własna autora), tytuł studium. [W:] Imię i nazwisko
(red.), tytuł pracy zbiorowej wydawca, miejsce i rok, strona;
4. Ponowne cytowanie Autora:
Imię i nazwisko, pierwszy (pierwsze) wyrazy tytułu, op. cit., s. …. (ew. inne)
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