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Słów kilka
RADCA PRAWNY Przemysław Witkowski

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Zawód radcy prawnego daje wiele możliwości realizacji wymarzonej ścieżki kariery prawniczej, ale jego
wykonywanie wymaga nieustannych poświęceń. Należy pamiętać o obowiązku ustawicznego pogłębiania wiedzy prawniczej, co tym bardziej jest warte przypomnienia, gdyż w 2020 r. kończy się cykl szkoleń zawodowych (lata 2018–2020).
Zapewne wielu z Nas jeszcze nie zdobyło przynajmniej 40 punktów szkoleniowych, pozostaje zatem jeszcze kilka
miesięcy na skorzystanie ze oferty szkoleń zawodowych, szczególnie tych prowadzonych w formie webinariów.
Nadto, od radcy prawnego wymaga się stałego śledzenia zmian legislacyjnych, co nie jest łatwym zadaniem,
zważywszy, że mamy do czynienia ze zjawiskiem inflacji prawnej: w 2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano aż
2566 aktów prawnych.
Zdałoby się powiedzieć: pantha rei – nic nie jest stałe, wszystko pł ynie. Nie tylko modyfikacji ulega treść przepisów prawnych, ale zmiany następują także w kwestiach wydawałoby się stałych, „zabetonowanych” (sytuacja
polityczna na Białorusi czy zmiana barw klubowych przez Leo Messiego).
Pantha rei. Pł ynie także – a może przede wszystkim – czas. Wakacje minęł y jak z bicza trzasnął, zbliżają się
wybory władz Naszej Izby. Niech te wybory będą świętem wszystkich radców prawnych, tym bardziej, że nie dane
Nam było celebrować w tym roku dnia radcy prawnego.
Spoglądając na treść niniejszego numeru Biuletynu można zauważyć, że okres wakacyjny odcisnął na nim swe
piętno: zabraknie kilku stałych rubryk, lecz zapewne pojawią się one w kolejnych wydaniach.
W bieżącym numerze Biuletynu odnajdziemy wywiady z tematami na czasie: jeden dotyczący problematyki
RODO, a drugi – prawa pracy. W rubryce naukowej odnajdziecie Państwo niezwykle interesujący artykuł „Powołanie pozorne jako gwarancja ciągłości zatrudnienia. Wybrane zagadnienia na gruncie ustawy o działalności leczniczej”. Dzięki lekturze rubryki: Historia, co kołem się „tłoczy”..., czytelnik pozna także genezę zwrotów „panoszyć
się” czy „odszczekać coś”, mających pewne konotacje prawnicze. Z kolei w rubryce „Warto czytać” odnajdziecie
Państwo wysublimowany i pełen humoru asumpt do lektury „Bloga niecodziennego”, autorstwa nieodżałowanej
Marii Czubaszek.
Zachęcam do lektury!
Przemysław Witkowski – Redaktor Naczelny
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W Naszym Samorządzie
Lokal dla radców prawnych z rejonu Radomskiego

M

iło jest nam poinformować, że dzięki
staraniom Pani Elwiry Skoczek – Wicedziekan OIRP w Kielcach z Rejonu Radomskie-

go, na potrzeby radców prawnych Naszej Izby został

oddany do użytku lokal w centrum Radomia. Lokal ten
będzie miejscem spotkań organizacyjnych i integracyjnych dla członków Naszej Izby.
Lokal jest urządzony bardzo gustownie, co w pełni
oddają zamieszczone poniżej zdjęcia.
/red./
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Fot. C. Hume

Zgromadzenie wyborcze
Na dzień 19 września 2020 r. o godz. 14:00, w Hotelu Best Western Grand Hotel w Kielcach, zwołane zostało
Zgromadzenie OIRP w Kielcach, na którym przeprowadzone zostaną wybory Dziekana Rady oraz członków pozostałych organów XI kadencji Naszej Izby.
Życzymy delegatom owocnych obrad!
/red./
Szkolenie zawodowe
Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w szkoleniu zakresu
zamówień publicznych, które odbędzie się w dniu 17 października 2020 r., w godz. od 10:00 do 14:00. Szkolenie
prowadzone będzie w formie webinarium.
Za uczestnictwo w szkoleniu przyznanych zostanie 8 punktów szkoleniowych, co jest istotne w kontekście
kończącego się w dn. 31.12.2020 r. trzyletniego okresu szkoleniowego.
Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze Rady OIRP w Kielcach e-mailem:
obslugaradcow@oirpkielce.pl w terminie do dnia 2 października 2020r. do godz. 11:00.
/red./
Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
/-/ Beata Cedro-Łosak
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Aktualności z „Krajówki”
RADCA PRAWNY Weronika Filiks

D

ziałania organów krajowych władz samorzą-

Koleżanek i Kolegów szkolenia o takiej tematyce jak:

du radców prawnych w sezonie wakacyjnych

RODO dla radców prawnych, Komunikacja Radcy Prawne-

skoncentrowane były i są przede wszystkim

go z klientem, Pierwsza rozmowa z klientem, Wybór mo-

na planowanym w dniach 6–8 listopada br. XII Krajo-

delu praktyki zawodowej radcy prawnego, Negocjacje dla

wym Zjeździe Radców Prawnych, w którym udział

prawników- praktyczny przewodnik dla radców prawnych,

ma wziąć ok. 400 radców prawnych. Prezes KRRP

Warunki konkurowania jednoosobowych i małych kance-

zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów RP oraz do Głów-

larii radców prawnych oraz wszelkie szkolenia dotyczące

nego Inspektora Sanitarnego o dokonanie interpreta-

zmian w prowadzonych do procedury cywilnej po noweli-

cji przepisów rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r.

zacji z 4 lipca 2019r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, naka-

Komisja Zagraniczna działająca przy KRRP ogłosiła

zów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epide-

informację o jednomyślnym wyborze Szanownej Kole-

mii. Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia do odwołania

żanki, r.pr. Marii Ślązak na Prezydenta Europejskiego

zakazane

Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL, na kolejną dwu-

jest

organizowanie

zgromadzeń

w

rozu-

mieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo
o zgromadzeniach, z wyłączeniem zgromadzeń organi-

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych dołączyło

zowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa

do apelu w sprawie sytuacji dwóch tureckich prawników,

w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa

Ebru Timtik i Aytac Unsal, którzy odbywają obecnie strajk

w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym maksymalna

głodowy jako wyraz ich walki o niezależny wymiar spra-

liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób.

wiedliwości w Turcji. Pod apelem podpisała się rów-

Ze względu na możliwość różnej interpretacji

nież Komisja Praw Człowieka Adwokatur Anglii i Walii,

przytoczonych

regulacji

rozporządzenia

pojawiła

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników, Towarzy-

się wątpliwość, czy przy obecnie obowiązujących

stwo Prawnicze Anglii i Walii, Międzynarodowe Stowa-

ograniczeniach w ogóle jest możliwe zorganizowanie

rzyszenie Prawników Instytut Praw Człowieka, Prawni-

Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. Nadal, inten-

cy dla Prawników, a jego treść jest dostępna na stronie

sywnie prowadzone są rozmowy z przedstawicielami

internetowej KRRP.

organów władzy państwowej oraz konsultacje wewnątrz

Komisja Praw Człowieka KRRP przyjęła z kolei stano-

samorządu radców prawnych, które mają w założeniu

wisko w sprawie zapowiedzi wypowiedzenia przez wła-

doprowadzić do określenia warunków organizacji

dze RP Konwencji Rady Europy z dnia 11 kwietnia 2011 r.

Zjazdu, mimo istniejących ograniczeń.

o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet

Centrum Kształcenia Ustawicznego działające przy

i przemocy domowej (dalej „Konwencja stambulska”).

KRRP, stale pracuje nad wzbogaceniem oferty doskona-

Treść stanowiska opublikowana została na stronie interne-

lenia zawodowego on-line. Obecnie radcowie prawni

towej KRRP pod linkiem: https://kirp.pl/stanowisko-ko-

mogą skorzystać z aż 37 szkoleń e-learningowych, któ-

misji-praw-czlowieka-przy-krajowej-radzie-radcow

ra pozwalają na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

prawnych-w-sprawie-zapowiedzi-wypowiedzenia-

i zdobywanie niezbędnych punktów szkoleniowych.

-konwencji-rady-europy-z-dnia-11-04-2011-r-o-zapo-

Największą popularnością cieszą się wśród naszych
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Wrażenia z aplikacji
APLIKANTKA RADCOWSKA Kinga Wójcik

„Aplikacja w czasie pandemii to nie kłopot”

W

związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego od 16 marca 2020
r., nie mogliśmy uczestniczyć w zajęciach

realizowanych w ramach programu odbywania aplikacji
w tradycyjnej formie. Wraz z pogarszającą się sytuacją
zostały zorganizowane zajęcia poprzez platformę internetową. Stanowiło to nie lada wyzwanie zarówno dla wykładowców, jak i aplikantów. Pomysł przeprowadzania zajęć
w formie on–line spotkał się z dosyć sceptycznym podejściem zarówno wśród wykładowców jak i nas – aplikantów.
Epidemia Covid-19 i podejmowane w związku z tą sytu-

Fot. P. Cody

acją przez rząd decyzje postawiły nas w nietypowej i nie-

aplikantów, gdzie dzielimy się informacjami, wymieniamy

znanej dotąd sytuacji, zarówno w życiu codziennym, jak

materiałami i pomimo utrudnień staramy się sobie pomóc.

i zawodowym. Wszyscy musieliśmy odnaleźć się w nowej

Również kontakt z wykładowcami odbywał się mailowo.

sytuacji i dostosować się do warunków, które w żadnym

Wzrósł wkład w naszą pracę własną. Wszelkie pytania,

stopniu nie były od nas zależne.

zadania i wątpliwości przesyłaliśmy otrzymując w zamian

Okazało się, że odbywanie zajęć on-line to całkiem

odpowiedzi i uwagi na zajęciach.

dobre rozwiązanie. Wykładów słuchaliśmy w zaciszu

W tym trudnym czasie wypadał termin rozpoczęcia

własnego domu z kubkiem gorącej kawy w ręku. Dużym

przez nas praktyk w sądach i prokuraturach: tych nie

plusem okazało się również to, że zaoszczędziliśmy dużo

można było prowadzić w formie internetowych zajęć.

czasu na dojazdach, zwłaszcza ci z nas, którzy dojeż-

Jednakże jednostki te stanęły na wysokości zadania

dżają spoza Kielc. Jednakże jak wszystko zajęcia on-line

starając się nam umożliwić proces naszej edukacji.

mają jedną dużą wadę. Okazało się nią brak bezpośred-

Co prawda praktyki rozpoczęły się z lekkim opóźnieniem,

niego kontaktu nie tylko między nami – aplikantami, co

jednak z zachowaniem wszelkich warunków ostrożności

szczególnie trudne okazało się dla aplikantów pierwszego

i z zastosowaniem wszelkich obostrzeń obowiązujących

roku, gdyż po niespełna dwóch miesiącach zajęć stacjo-

w tych jednostkach.

narnych nie zdążyliśmy się jeszcze poznać, ale także brak

Z całą pewnością można stwierdzić, że wszyscy,

bezpośredniego kontaktu z wykładowcami i brak interakcji

którzy uczestniczą w procesie naszej nauki teoretycznej

i możliwości prowadzenia dyskusji i rozważań bezpo-

i praktycznej stanęli na wysokości zadania, aby pomi-

średnio podczas trwania zajęć i rozwiewania na bieżą-

mo utrudnień i niedogodności, a także nagłych zmian,

co powstałych wątpliwości. Musieliśmy wypracować

dostosować się do zaistniałej sytuacji i konieczności

sobie system nowego działania. Wzrosła nasza aktyw-

wprowadzenia zmian.

ność na utworzonej na portalu społecznościowym grupie
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„Punkt widzenia”
Rozmawiał RADCA PRAWNY Piotr Arczyński

Co z tym RODO? Nadinterpretacja równie niebezpieczna,
jak lekceważenie.
Wywiad z Lidią Kowalską – ekspertką ds. ochrony danych osobowych, właścicielką firmy „Rodoexpert”, Inspektorem
Ochrony Danych, audytorem wewnętrznym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2017,
Członkinią Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI oraz Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych.
Na początek popularny obecne temat – Koronawi-

typu imię i nazwisko, numer telefonu, ale również dane

rus, a RODO. Czy pandemia koronawirusa i zwią-

szczególnej kategorii, do której należą dane dotyczące

zane z nim restrykcje rządowe miały wpływ na

zdrowia. Na pandemię Covid-19 i problemy z nią zwią-

ochronę i przetwarzanie danych osobowych? Czy

zane, bardzo szybko zareagowała Europejska Rada

w tej materii było odczuwalne pojawienie się wirusa,

Ochrony Danych (EROD), jak i polski organ nadzorczy

ogłoszenie stanu epidemicznego?

– Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie

Zdecydowanie tak. Pojawił y się nowe procesy

z wytycznymi EROD przepisy w zakresie ochrony

w firmach np. praca zdalna pracowników czy też

danych (takie jak RODO) nie mogą utrudniać działań

pomiary temperatury ciała. To spowodowało koniecz-

podejmowanych w walce z pandemią Covid-19. Życie

ność opracowania nowych procedur, które uwzględnia-

i zdrowie ludzkie są sprawą priorytetową, jednakże

ł yby ochronę danych osobowych. W przypadku pande-

administratorzy muszą zapewnić właściwą ochronę

mii Covid-19 przetwarzane są nie tylko dane zwykłe,

danych osobowych w tych trudnych czasach. Stosowa-

Fot. M. Spiske
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nie RODO nie zostało zawieszone, choć postulowali to

został y udostępnione i w jakim zakresie (art. 15

niektórzy polscy politycy. Co więcej, RODO umożliwia

RODO). Warto więc skorzystać z prawa do ochrony

skuteczną odpowiedź na pandemię, chroniąc jednocze-

danych osobowych, jak i prawa dostępu do informa-

śnie podstawowe prawa i wolności.

cji publicznej, bo w tym wypadku prawa te zazębiają

W tym okresie pojawiło się spore zamieszenie zwią-

się. Gdy będziemy mieli informację, że poczta posiada

zane z wyborami korespondencyjnymi, wnioskami

nasze dane osobowe, można zażądać ich usunięcia, bo

Poczty

samorządów,

był y przetwarzane bez podstawy prawnej (art. 17 ust.

decyzją Prezesa UODO, postępowaniem Ministerstwa

1 lit. d RODO). Jeżeli poczta odmówi, kolejnym krokiem

Cyfryzacji czy zaangażowaniem się organów Unii

może być skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Europejskiej. Jak ocenia Pani tą całą sytuację i jakie

Osobowych.

w Pani ocenie może mieć ona reperkusje w przyszłości?

RODO funkcjonuje już w Polsce dłuższy czas, stało

Rzeczywiście zamieszanie było spore. Choć więk-

się elementem codzienności – jak z Pani perspektywy

szość samorządów nie przekazała danych osobowych

wygląda funkcjonowanie RODO w Polsce? Jak poradziły

wyborców Poczcie Polskiej – w mojej opinii słusznie, to

sobie z tym władze publiczne, a jak zareagował rynek,

Ministerstwo Cyfryzacji dostarczyło poczcie dane oso-

w sytuacji gdy tuż przed wejściem w życie RODO narosło

bowe z bazy PESEL. Chciałam zwrócić uwagę na fakt,

wkoło niego wiele "legend" i niejasności – jak to zostało

że aby móc udostępnić dane osobowe innemu admini-

zweryfikowane w praktyce?

Polskiej

kierowanymi

do

stratorowi, w tym wypadku Poczcie Polskiej, musimy

RODO funkcjonuje w Polsce, jak i całej Unii Euro-

posiadać przesłankę legalizującą, wynikającą z art. 6

pejskiej, dwa lata. Bardzo podoba mi się porównanie

RODO, np. przepis prawa. Na moment przekazywania

(cytuję za dr M. Kaweckim) RODO do typowego

danych osobowych wyborców nie było nawet uchwa-

dwulatka: wszędzie go pełno, trochę irytuje, próbuje

lonych przepisów o głosowaniu korespondencyjnym.

dominować i trudno go zrozumieć, ale w ostatecznym

Poza tym, udostępniając dane musimy uwzględniać

rozrachunku dobrze, że jest. Jak sobie poradził rynek?

zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

Powiedziałabym, że różnie. Jeśli chodzi o administra-

zawarte w art. 5 RODO, w tym zasadę minimalizacji

cję publiczną ciągle dużo jest wątpliwości, np. w kwe-

danych. Baza danych PESEL zawiera zdecydowanie

stii identyfikowania administratora, co ma kolosalne

więcej danych osobowych, niż te, które są niezbędne

znaczenie z punktu widzenia RODO. Jeśli chodzi

do udziału w głosowaniu.

o sektor prywatny to wysuwają się dwa podejścia.

Należy też zwrócić uwagę na to, że my jako osoby

Większość firm wdrożyła przepisy rozporządzenia,

fizyczne mamy prawo wiedzieć jakie nasze dane

wg mnie jest to 70–80% przedsiębiorstw. Inną sprawą
jest to, w jakim zakresie te przepisy działają, bo dla
niektórych podmiotów ważny jest tzw. segregator
RODO na półce. Pozostałe firmy uważają, że RODO ich
nie dotyczy, na szczęście są one w mniejszości.
Jeśli chodzi o legendy, czy niejasności, stwierdzam,
że jest lepiej, ale ciągle RODO bywa nadinterpretowane.
Przy tej okazji chciałam powiedzieć, że warto spojrzeć na te przepisy z punktu widzenia osoby fizycznej
i praw jakie jej przysługują, a nie tylko z punktu widzenia obowiązków i kar, jakie nakłada RODO na admini-

Fot. T. Tertipes

stratorów. W końcu każdy z nas jest osobą fizyczną,
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Fot. D. Nelson

której dane ktoś przetwarza i każdy z nas życzyłby

kradzieże i fałszowanie tożsamości, to także dyskry-

sobie, żeby te dane był y przetwarzane bezpiecznie.

minacja, szkody gospodarcze, społeczne, czy naru-

Z perspektywy Pani funkcji oraz doświadczenia –

szenie dobrego imienia. Dlatego czytajmy regulaminy,

jakie dostrzega Pani największe zagrożenia oraz

polityki prywatności, zwracajmy uwagę na to komu

błędny związane z RODO?

i na co wyrażamy zgodę, komu te dane będą udostępzagrożeniem

niane. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoich danych np.

i błędem jest zarówno nadinterpretacja przepisów

poprzez stosowanie silnych haseł. Powinniśmy ostroż-

wynikających z RODO, a z drugiej strony lekceważe-

nie instalować aplikacje na telefonie i zastanawiać się

nie obowiązków nałożonych na administratorów przez

nad tym, do czego żądają dostępu. Jeśli do mikrofo-

ustawodawcę.

nu, kamery, czy kontaktów, powinna nam się zapalić

Czy pojawienie się RODO wpłynęło na świadomość

czerwona lampka, czy to żądanie jest zasadne.

konsumentów, ale także i przedsiębiorców – w zakresie,

Najważniejsza rada w zakresie RODO?

Tak

jak

wcześniej

wspomniałam,

czym są dane osobowe i jak ważna jest ich ochrona?
Zdecydowanie tak. RODO wpł ynęło na wzrost świadomości konsumentów oraz przedsiębiorców i ta świadomość społeczeństwa ciągle rośnie. Coraz częściej

pieczeństwo swoich danych osobowych i korzystała
z praw zawartych w RODO.
Przedsiębiorcy radziłabym, by wdrożenie RODO

tożsamości, wyciekach

w firmie, przełożyło się na stosowanie polityk i proce-

danych osobowych w Internecie, a RODO ma nas przed

dur z tym związanych w praktyce. Badania dowodzą,

takimi zdarzeniami chronić. Osoby fizyczne zaczną

że właściwa ochrona danych osobowych pracowników

coraz częściej korzystać ze swoich praw zawartych

i klientów wpł ywa na wiarygodność i wzrost zaufania

w tym rozporządzeniu, co może zakończyć się proce-

do firmy, a z drugiej strony chroni przed konsekwen-

sami sądowymi. RODO w motywie 85 wskazuje kata-

cjami prawnymi, np. w postaci kar.

sł yszymy np. o kradzieżach

log zagrożeń dla osoby fizycznej, jakie mogą jej grozić
w wyniku naruszenia ochrony danych. To nie tylko
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***
Wywiad z Prof. zw. dr hab. Ludwikiem Florkiem, Kierownikiem Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Warszawskiego
(1996 – 2017), członkiem Europejskiej Akademii Prawa Porównawczego, Przewodniczącym Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Wiceprzewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Pracy (2002 – 2007), członkiem Rady Legislacyjnej (2007 – 2010), autorem ponad 400 prac z zakresu prawa
pracy, międzynarodowego i europejskiego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.
Rozmawiał RADCA PRAWNY Andrzej Mącznik

Panie Profesorze, ma Pan godny podziwu dorobek

Czy ma Pan ulubiony zakres naukowy związany

naukowy, jest Pan wszechstronnym specjalistą

z prawem pracy („dział prawa pracy”)?

prawa pracy, w tym roku ukazało się 20. wyda-

W ostatnich kilkudziesięciu latach uważam, że należy

nie podręcznika do prawa pracy Pana autorstwa.

zajmować się ogólną teorią prawa, czego przykła-

Zapewne wiele osób zastanawia się dlaczego nie

dem jest moja monografia z 2010 r. „Ustawa i umowa

jest Pan Sędzią w Sądzie Najwyższym…

w prawie pracy”. Szereg działów prawa pracy jest

Taka propozycja został mi złożona w pierwszej poło-

nadmiernie szczegółowa i podlega częstym zmianom,

wie lat 90-tych przez ówczesnego Prezesa Izby Pracy

co powoduje szybką utratę aktualności wywodów

Sądu Najwyższego. Byłem już wtedy od kilku lat pro-

naukowych. Następna moja książka też będzie miała

fesorem zwyczajnym, znałem 3 języki obce (niemiecki,

podobny charakter.

angielski i francuski) oraz zajmowałem się intensyw-

Jak Pan sądzi, jaka przyszłość czeka prawo pracy

nie prawem europejskim, mało znanym wtedy w Sądzie

w dobie gwałtownych przemian cywilizacyjnych

Najwyższym. Będąc kilka lat wcześniej dłuższy czas

i technologicznych?

w Niemczech na stypendium Humboldta przekonałem

Te przemiany powodują zmiany na rynku pracy.

się jednak, że większość wybitnych profesorów pra-

Nowym formom zatrudnienia muszą towarzyszyć nowe

wa pracy nie łączy tego z praktyką orzeczniczą. W tym

ramy prawne. Często oznacza to odejście od stosun-

czasie byłem też zaangażowany w szereg projektów ryn-

ku pracy i związaną z nim ochroną pracownika. W to

kowych (po rocznym pobycie w USA byłem atrakcyjnym

miejsce powstaną nowe instytucje prawne, będące

partnerem dla wielu firm i kancelarii zagranicznych).

zatrudnieniem połączonym z wykorzystaniem techno-

Z tych też powodów nie przyjąłem tej propozycji.

logii cyfrowych. Od tego nie ma już odwrotu. Zatrudnienie pracownicze nie zniknie jednak całkowicie. Daje
ono szereg gwarancji prawnych, zapewnia również stałą
kadrę przedsiębiorcom oraz określoną pozycję społeczną pracownikom. Osoby mające silną pozycję zawodową
niekiedy rezygnują jednak z takiego zatrudnienia.
Czy są, bądź wkrótce się pojawią, instytucje prawa
pracy, które będą wymagały bardziej elastycznych
rozwiązań prawnych?
One już się pojawił y w krajach rozwiniętych i stopniowo są rozwijane w Polsce, jak zatrudnienie tymczasowe czy telepraca. Osobnej regulacji będzie wymaga-

Fot. M. Helin

ło zatrudnienie na platformach cyfrowych.
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Niektórzy twierdzą upraszczając, że w praktyce

naruszyć te dobra, wykorzystuje do tego rozwiązanie

funkcja prawa pracy i zasady prawa pracy są nad-

stosunku pracy.

rzędne nad ogólnymi zasadami prawa, np. zasadą

Jak Pan Profesor ocenia z punktu widzenia prawa

praworządności. Czy tak jest rzeczywiście?

pracy tzw. samozatrudnienie?

Jedność systemu prawa oznacza, że ogólne jego za-

Rozwinięta gospodarka rynkowa wymaga różnych

sady obowiązują także w poszczególnych jego dzia-

form zatrudnienia, w tym także opartych na większej

łach. Jeżeli jednak w takiej dziedzinie jak prawo pracy

samodzielności zatrudnionych. Przemawia to przeciw-

występują pewne odrębności, to może to prowadzić do

ko likwidacji tej formy zatrudnienia, zwłaszcza mają-

ograniczonego zastosowania określonej zasady, jak na

cej na celu wzrost składek ubezpieczeniowych. Należy

przykład swoboda umów czy równość stron. Zasada

przeciwstawić się natomiast samozatrudnieniu pozor-

praworządności, ściśle związana z państwem prawa

nemu, opartemu w gruncie rzeczy na stosunku pracy.

(art. 2 Konstytucji) obowiązuje we wszystkich jego

Czy według Pana Profesora prawdziwe jest twier-

działach. To samo odnosi się do pozostał ych zasad

dzenie, że najbardziej charakterystyczną wykładnią

konstytucyjnych

przepisów prawa pracy jest wykładnia doktrynalna?

Czy zdaniem Pana Profesora sytuacja, gdy pracodaw-

Nie, każdy rodzaj wykładni ma swoją rolę do speł-

ca rozwiązując z pracownikiem umowę o pracę, naru-

nienia w procesie stosowania prawa. Wykładnia dok-

sza jego dobra osobiste, stanowi odrębną podstawę

trynalna często ujmuje daną sprawę szerzej, także

dochodzenia roszczeń przez pracownika czy okolicz-

z uwzględnieniem źródeł międzynarodowych. Wykład-

ność taka powinna podlegać ocenie sądu przy rozstrzy-

nia sądowa lepiej ocenia zazwyczaj praktykę stosowa-

ganiu sporu dotyczącego ustania stosunku pracy?

nia prawa i funkcjonowanie poszczególnych przepisów.

Poza całkiem wyjątkowymi przypadkami należy wy-

Panie Profesorze, czy uważa Pan, że w polskim prawie

kluczyć odrębną ochronę dóbr osobistych w oddziel-

pracy istnieje wystarczająca ochrona interesu praco-

nych procesach sądowych. Wyjątek mógłby dotyczy

dawcy w razie wyrządzenia szkody przez pracownika?

sytuacji w której pracodawca chcąc przede wszystkim

Prawo pracy uwzględnia raczej niewielkie szkody –
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Fot. A. Spratt

w granicach 3-miesięcznego odszkodowania. Przy

można się zastanowić nad konsekwencjami praw-

większych szkodach pracodawca zazwyczaj nie może

nymi zawarcia umowy o pracę z osobą, która nie

liczyć na pełne odszkodowanie. Nawet w przypad-

posiada kwalifikacji wymaganych przez przepisy pra-

ku winy umyślnej pracownika, kiedy ma on prawo do

wa. Dla zatrudnienia w służbie cywilnej koniecznym

takiego odszkodowania, pracownik z reguł y nie jest

warunkiem jest m. in. niekaralność za umyślne prze-

w stanie pokryć całości szkody. Dlatego też wielu

stępstwo. Jak należy ocenić na płaszczyźnie prawa

pracodawców korzysta z dodatkowego ubezpieczenia

pracy, zdaniem Pana Profesora, zawarcie umowy

na wypadek poniesienia szkody, co ma miejsce np.

o pracę z taką osobą, która tego warunku nie spełnia?

w transporcie czy służbie zdrowia.

Jeżeli ustawa wymaga niekaralności na danym sta-

Panie Profesorze, czy zgadza się Pan z przyjętą

nowisku, to zatrudnienie osoby ukaranej jest wadliwe

w praktyce koncepcją, że w przypadku zwolnie-

i nie pociąga za sobą skutków prawnych lub – jeżeli

nia członka zarządu ze świadczenia pracy na czas

fakt ukarania zostanie ujawniony później – powinno to

pełnienia funkcji w zarządzie zakładowej organi-

prowadzić do rozwiązania stosunku pracy.

zacji związkowej, dochodzi w tej części do mody-

Jak Pan Profesor ocenia z punktu widzenia prawa pracy

fikacji stosunku pracy – oddelegowany pracownik

umowy cywilnoprawne jako podstawę zatrudnienia?

wykonuje u pracodawcy obowiązki w zakresie
ochrony praw i interesów pracowników?

Umowy

cywilnoprawne

pozwalają

zaspokajać

popyt na pracę , która nie ma cech podporządkowania

Przepisy ustawy o związkach zawodowych nie prze-

i często jest luźniej związaną z podmiotem zatrudnia-

widują takiej modyfikacji, ale to nie wyklucza umowy

jącym. Przykładem jest umowa o pracę tymczasową,

stron. Jeżeli jednak art. 31 ustawy przewiduje zwolnie-

najczęściej oparta na umowie cywilnoprawnej. Nieste-

nie członka zarządu z obowiązku świadczenia pracy,

ty w naszych warunkach są to często umowy pozorne,

to z reguł y jego związek i on sam decydują o jego obo-

za którymi kryje się umowa o pracę, czemu należy się

wiązkach w czasie tego zwolnienia.

przeciwstawić.

Rozważając problematykę ważności umowy o pracę,
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„Naukowym okiem”
RADCA PRAWNY Andrzej Mącznik

Powołanie pozorne jako gwarancja ciągłości zatrudnienia.
Wybrane zagadnienia na gruncie ustawy
o działalności leczniczej
1. Wstęp

niczego określa art. 46 ust. 2 powołanej ustawy, nato-

Powołanie pozorne oznacza powierzenie uprzednio

miast zakres jego zadań określa ogólna zasada wynika-

zatrudnionemu pracownikowi, na innej podstawie

jąca z art. 2 ust. 2 (kierowanie podmiotem leczniczym

niż powołanie, określonej funkcji czy stanowiska.

i reprezentowanie go na zewnątrz) oraz przepisy

Dochodzi wtedy do modyfikacji treści stosunku

szczególne powyższej ustawy. Jest to spójne z zasadą

pracy, która nie powoduje przekształcenia się stosun-

odpowiedzialności za zarządzanie podmiotem leczni-

ku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę

czym (art. 46 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej).

lub mianowania w stosunek pracy z powołania. Jeżeli

Stosownie do normy przepisu art. 49 ust. 6 ww.

pracownik zostanie odwołany z funkcji czy stanowi-

ustawy, podstawą zatrudnienia kierownika podmiotu

ska, nadal będzie pozostawał zatrudniony w ramach

leczniczego może być stosunek pracy bądź umowa

dotychczasowego stosunku pracy, który pod względem

cywilnoprawna. Biorąc pod uwagę treść normy art. 46

treści odzyska kształt sprzed powierzenia mu tej funk-

ust. 3 tej ustawy, stosunek pracy może zostać nawiąza-

cji albo stanowiska.

ny na podstawie powołania w rozumieniu art. 68 k.p.,

Nie jest to nawiązanie stosunku pracy na podstawie
powołania w rozumieniu art. 68 k.p.

jak i umowy o pracę.
Powołanie wywołuje podwójny skutek – z jednej

W przypadku odwołania z pełnionej funkcji lub sta-

strony jest podstawą stosunku pracy, z drugiej przy-

nowiska, dochodzi do pozbawienia jedynie tej funkcji

znaje prawa i wskazuje powinności związane z piasto-

lub stanowiska.1

waniem stanowiska.

Oznacza to tym samym trwałość stosunku pracy.

Jeżeli pracownik zostanie odwołany ze stanowiska, nadal będzie pozostawał zatrudniony w ramach

2.

Przykłady

przekształceń

stosunków

pracy

w podmiocie leczniczym

Wróci do dotychczasowych warunków świadczenia

2.1. Pracownik podmiotu leczniczego – kierownik pod-

pracy na zasadach obowiązujących sprzed powierze-

miotu leczniczego

nia stanowiska.

Art. 49 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej2

Ponadto należy zauważyć, że uprawnienia do od-

stanowi, że na stanowisko kierownika podmiotu leczni-

wołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy

czego niebędącego przedsiębiorcą przeprowadza się kon-

rozdzielone są między dwa różne podmioty.

kurs, który ogłasza podmiot tworzący podmiot leczniczy.

Stanowiska „pozbawia” bowiem podmiot tworzący,

Wymagania co do osoby kierownika podmiotu lecz-

niebędący przecież pracodawcą, a rozwiązanie samego

1
A. Dubowik: Powołanie jako podstawa nawiązania stosunku pracy a reforma
prawa pracy, PiZS 2004 nr 6, s. 8; wyrok SN z 18.05.2010 r., I PK 15/10.
2
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 295).
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Fot. H. Shaw

stosunku pracy następuje wskutek działania pracodawcy
w rozumieniu art. 3 k.p., czyli podmiotu leczniczego.
Specyficznym przekształceniem stosunku pracy jest
objęcie przez lekarza podmiotu leczniczego stanowiska

zarówno kierownika podmiotu leczniczego, jak i lekarza.
Drugie polegałoby na tym, że z kierownikiem podmiotu leczniczego należałoby zawrzeć drugą umowę
o pracę na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

kierownika tego podmiotu leczniczego kontynuującego

Przeważa zdecydowanie stanowisko pierwsze.4

wykonywanie zawodu lekarza w kierowanym przez siebie

Podstawowym argumentem natury jurydycznej jest

podmiocie leczniczym.

„zasada pozostawania stron w jednym stosunku pracy,

Sytuację taką reguluje przepis art. 47 ust. 1 ww. ustawy

choćby nawet przedmiotem pracowniczego zobowią-

o działalności leczniczej. Wprowadza on następującą

zania był rodzaj pracy szeroko określony nazwą kilku

zasadę: „kierownik podmiotu leczniczego niebędące-

zawodów lub specjalności czy funkcji.” 5 Ponadto, co

go przedsiębiorcą, z którym podmiot tworzący nawią-

ważniejsze, brak podstaw prawnych do zawarcia przez

zał stosunek pracy na podstawie powołania, umowy

podmiot tworzący z kierownikiem podmiotu lecznicze-

o pracę albo zawarł umowę cywilnoprawną, wyko-

go dodatkowej umowy na wykonywanie pracy lekarza.

nujący zawód medyczny, może udzielać świadczeń

„Skoro organ założycielski nie ma prawa zatrudniać

zdrowotnych, jeżeli zawarta z nim umowa przewidu-

lekarzy w podmiocie leczniczym, to kierownik na wy-

je taką możliwość. W takim przypadku umowa określa

konywanie przez siebie czynności leczniczych musiał-

również warunki udzielania świadczeń zdrowotnych,

by zawrzeć umowę z samym sobą, co konstrukcyjnie

w tym wymiar czasu pracy”.

czyniłoby taką umowę nieważną.” 6

Pomijając prawną zasadność takiego rozwiązania 3,
wątpliwości praktyczne budziło to, czy w tej sytuacji
należy zawrzeć jedną, czy dwie umowy.
Pierwsze rozwiązanie zakłada, że kierownik podmiotu
leczniczego byłby zatrudniony na podstawie jednej
umowy, w ramach której wykonywałby obowiązki
3
Z. Kubot, Zatrudnianie kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej jako lekarza w tym zakładzie, PiZS 2003, nr 10, s. 18.

2.2 Lekarz podmiotu leczniczego – ordynator podmiotu leczniczego
Z treści przepisu art. 49 ust. 1 pkt 3 i 2 ustawy
o działalności leczniczej wynika, że w podmiocie lecz4
K. Sprutta, Zatrudnianie, czas pracy i wynagradzanie w podmiotach leczniczych, Wrocław 2013, s. 54; M. Kozik, Zatrudnienie kierownika SPZOZ z możliwością udzielania przez niego świadczeń zdrowotnych w kierowanym podmiocie leczniczym,[ w:] Kadry
i płace w podmiotach leczniczych. 100 aktualnych pytań i odpowiedzi pod red. J. Torbé,
Warszawa 2013, s. 14-18.
5
wyroki SN 15.09.2006 r., I PK 80/06; z 12.04.1994 r., I PZP 13/94; Prawo
pracy dla sędziów i pełnomocników pod red. K. Walczaka i M. Wojewódki, SIP Legalis.
6
K. Sprutta, Zatrudnianie, czas pracy i wynagradzanie w podmiotach leczniczych, Wrocław 2013, s. 54.
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niczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się
konkurs na stanowisko ordynatora. Konkurs ogłasza
kierownik podmiotu leczniczego.
Mimo braku definicji pojęcia „ordynator”, uzasadnionym jest przyjęcie, że ordynator to lekarz kierujący
oddziałem, czyli ten, który nadzoruje pracę lekarzy na
oddziale.
Aby zostać ordynatorem, trzeba spełnić wymagania
określone przez prawodawcę w akcie podustawowym
wydanym na podstawie delegacji zawartej w art. 50
ust. 5 cytowanej ustawy o działalności leczniczej.
Ordynator wykonuje czynności związane z udziela-

Fot. tingey-injury-law

niem świadczeń zdrowotnych oraz czynności admini-

w tej dacie stosunków pracy zawartych na czas nie-

stracyjne.7

określony w terminowe.

Ponadto ordynator ponosi odpowiedzialność za jakość procesu leczniczego na oddziale. 8
Zakres jego zadań i odpowiedzialności zależy de
facto od przyjętego modelu systemu ordynatorskiego:
tradycyjnego, z lekarzami kontraktowymi i quasiordynatorskiego, ustalonego w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego.9 Zatrudnienie na stanowisku ordynatora dozwolone jest tylko na podstawie
umowy o pracę.10
W przypadku wybrania na stanowisko ordynatora
osoby uprzednio zatrudnionej u tego samego pracodawcy, „zawarcie umowy o pracę” oznacza zmianę treści dotychczasowego stosunku pracy. Jest to
nadal stosunek pracy między tymi samymi podmiotami,
a częściowej zmianie ulega jedynie rodzaj pracy
i wysokość wynagrodzenia. Ta zmiana ma charakter
czasowy , gdyż umowę o pracę na stanowisku ordynatora zawiera się na okres 6 lat. Powierzenie stanowiska ordynatora jest tylko czasowym awansem lekarza
w strukturze organizacyjnej pracodawcy.11
W wyroku z dnia 17 lipca 2006 r.12 Sąd Najwyższy
uznał, że wejście w życie przepisu przewidującego
nawiązanie z ordynatorem umowy o pracę na czas określony nie spowodowało przekształcenia trwających
7
uchwała SN (7) z 20.06.2001 r., I KZP 5/01.
8
wyrok SA w Poznaniu z 28.11.2003 r., III APo 3/03.
9
D. Karkowska, T. A. Karkowski, Zatrudnianie w podmiotach leczniczych, Warszawa 2018, s. 130.
10
K. Sprutta, Zatrudnianie, czas pracy i wynagradzanie w podmiotach leczniczych, Wrocław 2013, s. 57.
11
wyrok SN z 14.06.2007 r., II PK 323/06.
12
wyrok SN z 17.07.2006 r., I PK 29/06.

16

Szczegółową analizę statusu prawnego ordynatora
przeprowadził Z. Kubot.13
3. Podsumowanie
Nikt nie może mieć wątpliwości, że prawo pracy to
ukształtowana historycznie gałąź prawa, regulująca
kompleksowo szeroko rozumiane stosunki pracy podporządkowanej14 , kreująca także swoiste zasady prawa
pracy, mające charakter dyrektyw prawnie wiążących.
Najistotniejszą na potrzeby niniejszego artykułu
jest, w mojej ocenie, zawarta w art. 18 k.p. zasada
uprzywilejowania pracownika, zwana także zasadą
ochrony uprawnień pracowniczych15 , zasadą korzystności, zasadą niepogarszania sytuacji prawnej pracownika albo zasadą zachowania minimalnych gwarancji
pracowniczych.16
Treścią tej zasady jest: stworzenie modelu relacji
między postanowieniami wszystkich aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy a przepisami prawa pracy w ten sposób, że te postanowienia
nie mogą być mniej korzystne od tych przepisów 17,
ustanowienie reguł y nieważności mniej korzystnych
niż przepisy prawa pracy postanowień aktów leżących
u podstaw stosunku a nie ich całości18 , umożliwienie
13
Z. Kubot, Status ordynatora, PiM 2001/10, s. 60-88.
14
Zarys Systemu Prawa Pracy pod red. K.W. Barana, Tom I, Część ogólna prawa
pracy, Warszawa 2010, s. 145.
15
Tamże, s. 664.
16
Z. Góral, O zasadzie uprzywilejowania pracownika (wybrane uwagi), [w:]
Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu …, s. 125.
17
W. Perdeus, Zasada uprzywilejowania pracownika – kilka uwag na tle zarysu
sposobów ujmowania zasad prawa pracy, Studia Iuridica Lublinensia, vol. XXV, 1, 2016, s. 109
18
wyrok SN z 5.05.1993 r., I PRN 45/93.
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Fot. M. Campos-

stosowania korzystniejszych odstępstw od przepisów

czas dochodzi do powierzenia innego stanowiska

prawa pracy w aktach kreujących stosunek pracy 19,

z powołania. 22 Wskazał jednakże dwa zastrzeżenia.

określenie jedynego beneficjenta – pracownika. 20

Po pierwsze, że dopuszczalne jest porozumienie stron

Natomiast cechą charakterystyczną normy prawnej

w sprawie zmiany umownej więzi pracowniczej na sto-

art. 18 k.p. jest semiimperatywność (zawiera cechy

sunek pracy z powołania na czas określony, po upływie

normy względnie i bezwzględnie obowiązującej, tym

którego następuje reaktywowanie umownego stosunku

samym zapewnia z jednej strony swobodę kształtowa-

pracy23. Po drugie, że na mocy wyraźnego porozumie-

nia treści stosunku pracy, z drugiej – wysoki poziom

nia stron może dojść do sytuacji, gdy nowy stosunek

ochrony pracownika jako słabszej ekonomicznie strony

pracy będzie istniał niezależnie od więzi pracowniczej

stosunku pracy).

wcześniej zawartej.

Przenosząc powyższe na grunt tzw. powołania

Z analizy orzeczeń Sądu Najwyższego i poglądów

pozornego, koniecznym jest odwołanie się do utrwalo-

doktryny dotyczących powołania pozornego wynika

nego orzecznictwa.

w sposób niewątpliwy, że norma zawarta w przepisie

W wyroku z dnia 18 listopada 2014 r. 21 Sąd Najwyższy

art. 18 k.p. wprowadza automatyzm uprzywilejowania

dopuścił prawną możliwość zgody pracownika na

pracownika (jego ochrony) polegający na powrocie do

powołanie go na stanowisko u dotychczasowego

poprzedniej treści stosunku pracy (sprzed modyfikacji)

pracodawcy. Uznał istnienie domniemanego wyrażenia

albo nawiązania nowego (drugiego) stosunku pracy,

woli rozwiązania w drodze porozumienia stron wcze-

gdy jest to prawnie uzasadnione.

śniej nawiązanej umowy o pracę. Podkreślił przy tym,
że powołanie jako źródło stosunku pracy (art. 2 k.p.
i art. 68 k.p.) nie przekształca treści wcześniej zawartej umowy o pracę w ten sposób, że na pewien
19
A. Malanowski, Moc wiążąca norm prawa pracy, PiP z 1985 r., z. 4, s. 56 i n.
20
W. Perdeus, Zasada uprzywilejowania pracownika – kilka uwag na tle zarysu
sposobów ujmowania zasad prawa pracy, Studia Iuridica Lublinensia, vol. XXV, 1, 2016, s. 109.
21
wyrok SN z 18.11.2014 r., II PK 5/14.

22
uchwała SN z 15.05.1992 r., I PZP 29/92, wyroki SN z 7.03.1997 r., I PKN 33/97;
z dnia 24 lipca 2001 r., I PKN 551/00; z dnia 9 maja 2000 r., I PKN 620/99.
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Historia, co kołem się „tłoczy”...
RADCA PRAWNY Przemysław Majewski

W tej części biuletynu chcemy prezentować treści
nieco lżejsze, z odniesieniami do historii prawa
i ustroju, ale w nawiązaniu do współczesności. Tu też
obowiązuje otwarta formuła, liczymy na podpowiedzi
i propozycje czytelników.
Inspiracją do napisania tego artykułu była lektura
zbioru tekstów opublikowanych pod tytułem „Między
tradycją a nowoczesnością” pod redakcją naukową
Łukasza Pisarczyka, a w szczególności tego, który
zwrócił moją szczególna uwagę, tj. „Zerwana więź.
Tradycje dawnego prawa polskiego w XIX i XX w”.1

Fot. T.Kelley

O ile rzeczywiście można mówić, że z różnych powodów nie mamy w Polsce do czynienia z ewolucją prawa,

razie, w całej okazałości i uroczystości występował y

które powstawało na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

próby boże i pojedynki (zastępcze) w dowód niewin-

i faktycznie trudno dopatrzyć się twórczej kontynuacji,

ności. W Polszcze szło jinaczéj. Pozwany Gniewosz,

to jednak w języku polskim stosowanym na co dzień,

stanął przed sądem w Wiślicy. Jaśko z Tęczyna

posługujemy się zwrotami, które mają proweniencję

kasztelan wojnicki zaprzysiągł ze strony królew-

prawną. Co ciekawe pomimo nastąpienia desuetudo,

skiej niewinność. Zaczym nalazło się dwunastu

a często także zmiany znaczenia, nadal funkcjonują

kawalerów do pojedynku ochoczych. Tej usługi sąd

w języku potocznym, pomimo upł ywu setek lat od ich

niepotrzebował,

pojawienia się, bądź zakończenia funkcjonowania.

pojedynków nienarażał: a nużby Gniewosz po koleji

królowej

na

dwanaście

Niejednokrotnie daje się słyszeć zdanie z trybie roz-

z dwónastu każdego powalił. Sąd spytał Gniewosza

kazującym „odszczekaj to”, bądź masz to „odszczekać”.

co ma na poparcie obelgi? Milczał, wyznał wreszcie

Dla przypomnienia skąd to powiedzenie się znalazło

że mu się urojiło: przebaczenia wzywał. Skaza-

w języku polskim i jakie miało znaczenie, przywołam

ny na odszczekanie, w jizbie sądowej niezwłocznie

artykuł Janusza Barty.

pod ławę wlazłszy, zawołał: zełgałem jako pies

2

„Tytułem wskazania odległ ych w czasie przykładów

i po trzykroć szczeknięcie psa udał. Był potym

spraw honorowych na gruncie polskim chciałbym przy-

w zaszczytach i odznaczył się na polu bojowym

wołać za Joachimem Lelewelem głośny i spektakularny

w Prusiech”. 3

proces związany z obrazą czci królowej Jadwigi. Otóż:

Tym samym przypomnieliśmy sobie, że na terenie

„Pomówił 1389 świątobliwego życia królowę Jadwigę

naszej Izby działał sąd w Wiślicy, dzisiaj miejscowości

podkomorzy krakowski Gniewosz z Dalewicz.

trochę zapomnianej, ale z ogromnymi przecież tradycjami.
W kolejnym przykładzie chcę pokazać siłę histo-

W prawnictwie uobyczajeńszych królestw, w takim
1
A.Moniuszko, P.Pomianowski, Zerwana więź. Tradycje dawnego prawa polskiego w XIX i XX w. w: Między tradycją a nowoczesnością. Prawo polskie w 100-lecie odzyskania niepodległości, s. 383- 398, Wyd.Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
2
J.Barta,”Chronić należy uczciwego” – kilka słów o regułach i regulacjach
honorowych w: Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie
Nowińskiej, s.28, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
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honoru

rycznego przekazu w oparciu o instytucję, która
pojawiła się w Małopolsce i zaraz później na Mazowszu,
3

J.Lelewel, Pojedynki w Polszcze, Poznań 1857, s. 8.
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Fot. H. Hustava

a ugruntowała swój byt w początkach XIV w. za pa-

samym skuteczność, spowodował y, że w codziennej

nowania Władysława Łokietka. Mowa tu o urzędzie

pamięci językowej słowo pozostało. Jednak obecnie

justycjariusza czyli oprawcy. „Ściganie przestępców

ma inne znaczenie, albowiem dzisiaj ma wydźwięk pe-

szczególnie zagrażających porządkowi publicznemu,

joratywny.

bez względu na ich przynależność stanową, należało

Kolejną „skamieliną” nawiązującą do tradycji praw-

do oprawców. Oprawca (iusticiarius, iusticionarius)

nej dawnej Rzeczypospolitej jest związek frazeolo-

chwytał winnych, przeprowadzał śledztwo i odbywał

giczny „panoszyć się”. Często sł ychać jak o kimś mówi

sąd nad schwytanymi. Proces miał w tym wypadku

się, że „się panoszy”, czyli wywyższa się, bądź pró-

charakter inkwizycyjny; oprawca łączył funkcje policyj-

buje zwracać na siebie uwagę swoim zachowaniem

ne, śledcze i sądowe. Działalność oprawców, zwłaszcza

względem innych osób, choć nie powinien tego czynić.

w Małopolsce, gdzie początkowo nie było starostów,

Znaczenie tego określenia jest raczej pejoratywne.

miała duże znaczenie w ugruntowaniu bezpieczeństwa

A skąd się wzięło? W XIII i XIV wieku na ziemiach

publicznego. U schyłku XIV w. wystąpiła przeciw nim

Rzeczypospolitej funkcjonujący stan rycerski zaczął

szlachta, uzyskuje w przywileju z roku 1388 przyrzecze-

się przekształcać w stan szlachecki. Proces ten wyraź-

nie zniesienia urzędu justycjariusza. Opozycja szlach-

nie uległ przyspieszeniu z chwilą wydania przywileju

ty przeciw instytucji oprawcy nie była tylko wynikiem

w Koszycach w 1388r. przez Ludwika Węgierskiego

nadużyć popełnianych wobec niej przez justycjariuszy,

(i oczywiście kolejnych przez następnych władców).

ale także i wynikiem tego, że oprawcy posiadali w za-

Początkowo stan szlachecki nie był jednolity i ewo-

kresie przestępstw, które należał y do ich jurysdykcji,

luował w pewnym sensie na wzór i podobieństwo

również władzę nad ludnością chłopską. Wdzierali się

zmian, które miał y miejsce w Europie Zachodniej.

oni zatem w zakres sądownictwa dominialnego”4 .

„Nie wszystkie jednak elementy należące do rycer-

Funkcja rzeczywiście dość szybko zanikła, jednak
sprawność postępowania, szybka egzekucja, a tym

stwa weszł y do stanu szlacheckiego. W możnowładczej Małopolsce nie weszła w skład szlachty część rycerstwa służebnego i szeregowych rycerzy osiadł ych

4

J. Bardach Historia państwa i prawa Polski, t. I PWN, Warszawa 1964, s. 476-477
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Fot.birmingham-museums

na własnej ziemi. Stworzyli oni w XIV w. niższy od

jako beneficjum w zamian za obowiązek służby wojsko-

stanu szlacheckiego, odrębny stan włodyków, stano-

wej. Ponadto spotykamy tam tendencję wyodrębnienia

wiący swoistą cechę Małopolski. Podział na szlachtę

możnowładztwa od licznej drobnej szlachty. Statut z roku

(nobiles)

medii,

1390 odróżniał możnego (nobilis) od zwykłego rycerza

minores) wyraził się również w zróżnicowaniu główsz-

i przewidywał zróżnicowaną główszczyznę 48 i 20

czyzny. Obok główszczyzny szlacheckiej w wysokości

kóp groszy. Jednakże w ciągu XV w. prawne różnice

60 grzywien, istniała główszczyzna w wysokości

i tu zaczynają się zacierać, a z obu warstw tworzy się

30 grzywien płacona za zabójstwo włodyki. (…)

z pewnym opóźnieniem w stosunku do Korony (bo

Włodycy małopolscy zanikli w ciągu XV stulecia, bądź

w XV w.) stan szlachecki. Pozostałością dawniejszego

przedostając się do szeregów szlachty, bądź emigru-

stanu rzeczy było utrzymujące się do połowu XVII w.

jąc do rozwijających się miast, czy też spadając do

sądownictwo wojewody płockiego nad szlachtą mająca

szeregów

gorsze prawa” 6 .

i

włodyków

chłopstwa.

(milites

Oprócz

simplices,

włodyków

istniała

w Małopolsce dość krótko grupa panoszów. Byli to

W kolejnych wydaniach Biuletynu będziemy konty-

zapewne słabsi ekonomicznie i społecznie rycerze

nuować nawiązania do tradycji prawniczej, opierając

służebni, pełniący służbę wojskową pod chorągwią moż-

się także na innych przykładach czy instytucjach.

nego pana. Jako odrębny stan warstwa ta nie uformowała się. W dalszym ciągu jej część weszła do szeregów
włodyków, reszta spadła do rzędu chłopów” 5 . Tak więc
owo średniowieczne „rozpychanie” się zmediatyzowanej
szlachty do stanu określanego jako nobiles, było na tyle
charakterystyczne, że pozostało w tradycji językowej.
„Na książęcym Mazowszu w XIV-XV w. utrzymują się
jeszcze formy nadawania ziemi na prawie lennym bądź
5

20

J.Bardach, op.cit. s. 420.

6

J.Bardach, op.cit. s. 420
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Warto czytać
RADCA PRAWNY Przemysław Majewski

T

ym razem zamierzałem nieco nawiązać do aktual-

inteligentnie przeplatanego bon motami oraz prześmiew-

nej sytuacji w Polsce rekomendując książkę, „Gorzki

czym spojrzeniem na otaczającą codzienność. Zaraz na

smak kiełbasy wyborczej” autorstwa wybitnych

pierwszej stronie jest relacja z przeczytanego wywiadu

znawców tematu Pawła Chmielnickiego i Dobrochny

z posłanką Renatą Beger i cenna życiowo konstatacja tej-

Mnich. Jednak uznałem, że skoro są wakacje, a te sprzyja-

że, bo „Jak mam na coś ochotę – mówi pani posłanka –

ją wewnętrznym emigracjom, wyjazdom nad morze, w góry

to jem. Jak naleci mnie natchnienie, to siadam i piszę. (…)

i oczywiście na Mazury, to nie będziemy się ekscytować

Najtrudniej jest usiąść”.

polityczną kuchnią i unoszącymi się wokół niej zapachami

Żeby nie było, ja siedzę (oczywiście w ulubionym fotelu

oraz smakami, które jednych kręcą a drugich, co mądrzej-

w gabinecie) i korzystam z licentia poetica. Dzięki niesza-

szych nie nęcą. Tym bardziej, że mamy przecież bardzo

blonowemu sposobowi przedstawiania bieżącej rzeczywi-

dobrze przyjmowaną kuchnię dla zabieganych (ten sok

stości możemy tą lekturą odświeżyć pamięć i wrócić do

z pietruszki, rewelacja. A w moim przypadku, dodatkowo

opisywanych czasów, zdarzeń i ludzi. Wnikliwość oraz

łączy się ze wzrostem adrenaliny, bo składniki dobieram

pasja autorki pozwoli nam także dowidzieć się jak i gdzie

od sąsiada, oraz wpływa na spadek wagi – wszak jak

spędzić urlop. Tu przykład rozmowy przyjaciółek, z któ-

powszechnie wiadomo, kradzione nie tuczy*).

rych jedna opowiada dwóch pchłach, które właśnie się

Ponieważ mamy pełnię lat, sezon urlopowy jak to
mówią „na bogato”, więc lektura powinna być adekwat-

spotkały po, jak sądzę długim niewidzeniu się. „Gdzie
spędziłaś urlop? Na Ibizie.

na do otoczenia i sytuacji, czyli miła, lekka i przyjemna.

− Na Krecie! – poprawia znajomy, który jest akurat obok.

Dlatego uważam, że warto czytać „Blog niecodzienny”

– A co za różnica?! Obrusza się ona – I to wyspa, i to

Marii Czubaszek.

wyspa!”

Jest to napisany ze swadą sui generis pamiętnik z okre-

Zabawne opisy ludzkich zachowań, nieco uszczypliwości

su wrzesień 2006 – luty 2014. Każdy kto pamięta Marią

na temat codziennych ludzkich relacji oraz barwny język

Czubaszek, kobietę, jak sama to określała „nienachalnej

pozwolą nie tylko zrobić retrospekcję , ale przede wszyst-

urody” ten wie, że posiadała pokłady dobrego humoru,

kim dobrze się bawić czytając „jak leci”, albo po prostu
tam gdzie otworzymy tego niecodziennego bloga. Ciekawe
bywają wnioski czy historyczne nawiązania, na przykład
blogowy komentarz do zakusów unijnych urzędników
został świetnie okraszony powiedzeniem Napoleona Bonaparte: „rzeczywistość ma granice, a głupota ich nie
ma.” Świat jednak „poszedł na przód” i wiele się zmieniło,
często więc przed oczyma mam granice kraju na Wisłą.
„Pal sześć” geografię, mamy pełnię lata, więc oddajmy się
letniej lekturze.
*

W czasie pisania powyższego tekstu nie został

popełniony przez autora żaden czyn zabroniony.
Fot. R. Garcia
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Łacina po trzykroć
Zebrał: RADCA PRAWNY Ignacy Grum
Crimen maiestatis.
Zbrodnia stanu.
*
Exercendae sunt leges.
Prawa powinny być przestrzegane.
*
Quidquid delirant reges plectuntur Achivi
Jakiekolwiek szaleństwa popełniają królowie, biorą za nie cięgi Achajowie.
(Czego panowie nawarzą, tym się poddani poparzą).

Fot. A. Vasey
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Wymogi Redakcyjne dla Autorów
1. Nadesłane materiał y mogą mieć formę artykułu, komentarza, glosy, recenzji, sprawozdania oraz przeglądu
ustawodawstwa, orzecznictwa i czasopism, a także felietonu, eseju, wiersza, noty informacyjnej lub innych,
w tym grafiki.
2. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo wprowadzenia w nich zmian.
3. Autor podaje swoje imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, tytuł zawodowy oraz afiliację
4. Do artykuł y należy dołączyć streszczenie nie dłuższe niż 1/2 strony (800 znaków) w j. polskim wraz tytułem,
a także alfabetyczny wykaz cytowanej literatury, oraz słowa kluczowe.
5. Autor przesyłając materiał do publikacji obowiązany jest podać swój adres poczty elektronicznej i kontakt
telefoniczny.
6. Autor otrzymuje w wersji elektronicznej materiał do korekty autorskiej. Brak zwrotu korekty autorskiej
w wyznaczonym terminie oznacza akceptację wersji tekstu otrzymanego.
7. Redakcja nie płaci autorom za opublikowane materiał y.
8. Artykuł y prosimy przesyłać w formatach .doc, .docx oraz .rtf.
Tekst powinien być sformatowany według następujących wytycznych:
Format strony: A4;
Marginesy: 2,5 cm z każdej strony;
Krój pisma: Times New Roman o rozmiarze 12 punktów;
Wyrównanie: do obu stron;
Interlinia: 1,5;
Przypisy zamieszczane są u dołu strony i oddzielone są od tekstu głównego odstępem.
Drugim elementem systemu jest lista referencyjna w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów
9. Ewentualne ilustracje do artykuł y nie powinny być wklejane bezpośrednio do dokumentu elektronicznego,
lecz należy je dołączyć w osobnych plikach (.jpg, .png lub .gif), a w tekście oznaczyć jedynie preferowane miejsce wstawienia grafiki bądź fotografii oraz dodać stosowny podpis.
Każda ilustracja musi być opatrzona informacją o jej pochodzeniu. W przypadku plików pochodzących z serwisów internetowych należy podać dokładny adres podstrony, na której znajdowała się pierwotnie dana fotografia czy grafika.
10. Przypisy
Dodatkowe objaśnienia i odniesienia do literatury podajemy w przypisach, na dole strony, numerowanych
w sposób ciągł y w cał ym 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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