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Od Dziekana

Z

bliżające się Święta Wielkiej Nocy to czas zadumy, otuchy oraz nadziei. W imieniu władz Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Kielcach, życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom radcom prawnym i aplikantom
radcowskim, aby radość ze Zmartwychwstania Pańskiego dała Wam siłę w pokonywaniu trudności,

przyniosła spokój, pomogła w spełnieniu marzeń oraz pozwoliła optymistycznie spojrzeć na świat.
Dziekan Rady OIRP w Kielcach
Andrzej Głogowski
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Słów kilka
RADCA PRAWNY Przemysław Witkowski

S

zanowne Koleżanki i Koledzy, przed Wami kolejny numer Biuletynu OIRP Kielce.
Jednym z motywów przewodnich bieżącego numeru jest termin „negocjacje”.
Już w pierwszym z dwóch zamieszczonych wywiadów odnajdziecie wskazówki ekspertki z dziedziny wystą-

pień publicznych, wizerunku, negocjacji oraz manipulacji. Dowiemy się z niego, że negocjujemy przez całe życie,

a w życiu prywatnym – negocjujemy także ze swoimi dziećmi. Z kolei rubryka „Warto czytać” poświęcona jest
pozycji o znamiennym tytule „Sztuka manipulacji”, autorstwa naszego kolegi „po fachu” – radcy prawnego prof.
Jerzego Stelmacha. Autor „Sztuki manipulacji” przedstawia 25 sposobów manipulacji, takich jak „wciskanie kitu” czy
stosowanie nowomowy. Jak bronić się przed technikami manipulacyjnymi? Zachęcam do lektury, bo... warto czytać.
Zgoła odmiennej tematyki dotyka drugi z zamieszczonych wywiadów, przeprowadzony z autorką książek podróżniczych o Włoszech, które jawią się jako idealne miejsce do wypoczynku, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Szczególnie warty zwiedzenia jest mało znany region Marche, który zawiera cząstki wielu innych włoskich
regionów: „pola słoneczników, winnice, gaje oliwne, dzikie konie w górach, cyprysy i palmy, piękne plaże, głębokie
jaskinie (…) średniowieczne miasteczka i tętniące życiem portowe miasta. Wspaniała kuchnia, teatr, muzyka,
zamki na wzgórzach i obłędne krajobrazy”. Nic, tylko pojechać i cieszyć zmysły. Obyśmy wszyscy w tym roku
bezpiecznie i radośnie doświadczyli wakacyjnego wypoczynku!
Gorąco zachęcam do zapoznania się ze świetnym, dotykającym ciekawego zagadnienia artykułem naszego
„izbowego” kolegi Maksymiliana Ślusarczyka. Autor przystępnym językiem omawia zagadnienie „klauzuli porządku
publicznego”, czyniąc to na przykładzie transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego, zawierających dane
rodziców tej samej płci. Autor zwraca uwagę na zagadnienie tzw. „częściowej transkrypcji aktu stanu cywilnego”,
która zapewnia zamieszczenie wszystkich niezbędnych do identyfikacji człowieka danych przy jednoczesnym
pominięciu informacji zawartych w zagranicznym akcie stanu cywilnego, których wpisanie do polskich akt stanu
cywilnego naruszałoby podstawowe zasady porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Kulinarne zmysły rozpali przepis na pyszne, pachnące kotlety ziemniaczane w sosie pomidorowym. Proste,
a w smaku genialne.
Na zakończenie, garść rozważań dotyczących polityki i sportu.
Życzę miłej lektury!
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W Naszym Samorządzie

D

zień 22 lutego na stałe został ustanowiony „Dniem Ofiar Przestępstw”. W bieżącym roku „Tydzień Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” został ustanowiony w dniach 22 – 28 lutego. Ustawodawca w preambule ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

(Dz.U. 2003 nr 59 poz. 517), wskazał potrzebę stałego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na
rzecz poprawy ich położenia. Kampania ma przede wszystkim zwrócić uwagę na potrzeby osób pokrzywdzonych
przestępstwem i jak najszersze udzielenie im pomocy.
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach po raz kolejny włączyła się do tej szlachetnej akcji. W ramach obchodów
zostały ustanowione dyżury radców prawnych w Okręgowym Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Kielcach przy ul. Planty 6/2 w Kielcach. Podczas pełnienia dyżurów osoby zainteresowane mogły skorzystać z porad
prawnych, porady psychologicznych, a także złożyć wniosek o udzielenie pomocy w ramach Funduszu Sprawiedliwości.
Osoba pokrzywdzona przestępstwem jest w trudnej sytuacji życiowej, często też prawnej. Istotą pełnienia przez
radcę prawnego dyżurów było przede wszystkim wskazanie potrzebującym sposobów rozwiązywania ich problemów,
drogi postępowania i wsparcia merytorycznego w już podjętych działaniach. W sytuacji pokrzywdzenia przestępstwem
niezwykle istotne jest, aby pomoc dotarła jak najszybciej i w jak najszerszym wymiarze.
Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju dyżury, jak i porady odbywały się z zachowaniem wszelkich wymogów
sanitarnych.
Radca Prawny Karolina Romańska
***

K

omisja ds. Integracji Zawodowej i Spraw Socjalnych z radością informuje, że następuje stopniowy powrót
do spotkań na spektaklach teatralnych w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,
odbywanych z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego.

W związku z powyższym zaprasza wszystkich chętnych radców prawnych, radców prawnych seniorów i aplikantów

radcowskich OIRP w Kielcach do stałego monitorowania ogłoszeń pojawiających się na stronie internetowej Naszej Izby
oraz profilu na portalu Facebook.
Osoby zainteresowane wpisaniem na listę prosimy o pod numerem tel. 603 335 535 lub e-mail : jzielezinski@wp.pl
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Aktualności z „Krajówki”
Zebrał: RADCA PRAWNY Przemysław Witkowski

Z

przyjemnością informujemy, że decyzją Prezy-

kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk

dencji Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Euro-

sejmowy nr 866)

py CCBE radca prawny Joanna Wisła-Płonka

Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców

została wybrana na Przewodniczącą Komitetu CCBE ds.

Prawnych z dezaprobatą przyjmuje podjętą próbę no-

prawników Europejskich. Kadencja rozpoczyna się dzisiaj

welizacji przepisów Kodeksu postępowania w sprawach

tj. 22 stycznia 2021 r. Komitet CCBE ds. prawników

o wykroczenia, która pojawiła się na stronach interneto-

europejskich (ang. EU Lawyers Committee) jest jednym

wych Sejmu. W ocenie Komisji proponowane rozwiązania

z kilkunastu komitetów specjalistycznych funkcjonują-

są sprzeczne zarówno z Konstytucją Rzeczypospolitej

cych w ramach Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawni-

Polskiej, jak też z międzynarodowymi zobowiązaniami

czych Europy CCBE – największej organizacji prawniczej

Polski w zakresie ochrony praw człowieka.

w Europie. Komitet zajmuje się sprawami dotyczący-

Zastrzeżenia budzi przede wszystkim chęć posze-

mi bezpośrednio prawników – przygotowuje wytyczne

rzenia kompetencji referendarzy sądowych do wyda-

i zalecenia, które mają na celu ułatwienie swobodnego

wania rozstrzygnięć kształtujących sytuację prawną

przepływu prawników

obywateli, przywrócenie nieistniejącej od 1998 r. insty-

Joanna Wisła-Płonka wykonuje zawód radcy prawne-

tucji „nakazu karnego” oraz zmiana trybu zaskarżenia

go, jest członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych XI

mandatu karnego. Skutkiem projektowanych zmian

kadencji oraz Przewodniczącą Komisji Zagranicznej KRRP.

będzie ograniczenie w funkcjonowaniu zasad, na których

Serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkich sukcesów.

opiera się państwo prawa, w tym przede wszystkim

***

fundamentalnych zasad postępowania karnego, tj.

Stanowisko Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady

domniemania niewinności, prawa do obrony, czy zaka-

Radców Prawnych w sprawie projektu nowelizacji ustawy

zu reformationis in peius (zakazu pogarszania sytuacji

Fot. Leandro Aguilar
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Fot. Sora-Shimazaki

obwinionego w postępowaniu odwoławczym). Podsta-

z przedłożonego do Sejmu projektu ustawy. Wskazali

wowym zadaniem państwa prawa jest ochrona praw

na brak zabezpieczeń procesowych dla obywateli

i

wolności

jego

obywateli.

Projektowane

zmiany

– uczestników wymiaru sprawiedliwości dotkniętych

w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia

skutkami epidemii. Ważnym elementem rozmów były

spowodują, że zostaną ograniczone instytucjonalne ramy

kwestie

i proceduralne gwarancje ich ochrony.

doręczeń pełnomocnikom procesowym korespondencji

***

związane

z

zapewnieniem

prawidłowości

drogą elektroniczną, jak też zapewnienie możliwo-

W dniu 2 lutego 2021r. przedstawiciele samorządów

ści sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedli-

zawodów zaufania publicznego – adwokackiego mec.

wości poprzez powrót do posiedzeń stacjonarnych

Rafał Dębowski – sekretarz NRA i radców prawnych

z alternatywą dla posiedzeń zdalnych i jako wyjątkiem

mec. Włodzimierz Chróścik – Prezes KRRP spotkali się

posiedzeń niejawnych. Rozmawiano również o liczebno-

z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr

ści składów orzekających.

Anną Dalkowską i kierownictwem Departamentu Legislacji
Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości.
Zasadniczym

przedmiotem

rozmów

był

Strony ustaliły konieczność dalszych prac nad tą
propozycją legislacyjną i wypracowania alternatyw-

projekt

nych, satysfakcjonujących nasze środowiska zawo-

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

dowe propozycji. Konkluzją ze spotkania jest także

oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899)

potrzeba dalszych rozmów w celu wypracowania

w zakresie proponowanych zasad funkcjonowania

długofalowych rozwiązań w zakresie informatyzacji

wymiaru sprawiedliwości w okresie stanu zagrożenia

i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

epidemicznego, stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku po ustaniu ostatniego
z ww. stanów. Podczas spotkania przedstawiciele obu
samorządów przedłożyli opinie prawne o projekcie ustawy oraz postulaty legislacyjne.
Przedstawiciele naszych samorządów zwrócili uwagę
na najważniejsze zagrożenia i problemy wynikające
7
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***
APLIKANT RADCOWSKI Tomasz Beszterecha

Wrażenia z aplikacji – Inny rok
„W życiu i biznesie otrzymujemy nie to na co zasługujemy, a to, co wynegocjujemy”
dr Chester L. Karrass

S

Fot. Sang Hyun Cho

kuteczny prawnik niewątpliwie musi dyspono-

W środowisku prawniczym mediacja często postrze-

wać szeregiem umiejętności interpersonalnych,

gana jest przez radców prawnych i adwokatów jako

w których z całą pewnością kluczowe są kom-

pomoc prawna zwaśnionym stronom w zaistniał ych

petencje negocjacyjne.
Termin „negocjacje” ma swoją łacińską etymologię

w mediacjach oraz negocjacjach, profesor Leonard

i pochodzi od słowa negotium, co oznacza „interes”.

Riskin zasugerował, żeby popatrzyli oni szerzej na

Skuteczne negocjacje koncentrują się wokół interesów.

problem klienta, dostrzegli jego interesy pozaprawne

Najkrócej i najprościej negocjacje można określić jako

oraz znaleźli kreatywne rozwiązania konfliktu. które

proces rozwiązywania konfliktu, w którym dwie

potrzeba więcej przygotowań 2 .

lub więcej od siebie zależnych stron, o częściowo

Jak z negocjacjami radzą sobie aplikanci radcowscy?

sprzecznych interesach, dyskutuje na temat dzielą-

Na to pytanie będą próbował y odpowiedzieć trzy-

cych ich różnic i próbuje podjąć wspólną decyzję,

osobowe zespoły złożone z aplikantów radcowskich

co do ważnych dla nich spraw 1 .

każdej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Polsce,

1 J. Kamiński, Negocjowanie techniki rozwiązywania sporów, Warszawa 2003, s. 16.
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konfliktach. Aby zwiększyć uczestnictwo prawników

2 E. Gmurzyńska, Mediacja w sprawach gospodarczych – rzeczywistość czy iluzja?, ADR
2008, Nr 1(1), s. 34–36.
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Fot. Amy Hirschi

które przystąpią niebawem do IX edycji Turnieju

Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do ukoń-

Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. Reje-

czenia kursu e-learningowego, znajdującego się na

stracja uczestników zakończyła się w dniu 15.03.2021 r.

stronach KIRP.

Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich

•

do 18.03.2021 – Weryfikacja zgłoszeń. Wszystkie

to projekt przygotowany przez Krajową Radę Radców

zgłoszenia do turnieju będą podlegać sprawdzeniu

Prawnych, doskonalący umiejętności negocjacyjne

pod kątem zgodności z regulaminem i prawdziwości

w zawodzie. W dotychczasowych edycjach wzię-

podanych danych.

ło udział już ponad tysiąc aplikantów radcowskich.

•

20.03.2021 – I etap turnieju Każdy zespół wypełnia

Tegoroczna edycja, w związku z sytuacją epidemiczną,

test on-line sprawdzający teoretyczną i praktyczną

odbędzie się w całości w formie on-line. Okręgową

wiedzę z obszaru negocjacji, zawartą w kursie e-lear-

Izbę Radców Prawnych w Kielcach reprezentować

ningowym. Quiz zawierać będzie 40 pytań o pojęcia

będzie zespół aplikantów pierwszego roku pod nazwą

i terminy oraz mini studiów przypadku.

„Ad rem” w skład którego wchodzą: Ilona Dembowska,
Radosław Petrus, Tomasz Beszterecha.

•

II Etap turnieju – Finał – Data finału zostanie
ogłoszona do 30.03.2021 Trzy najlepsze zespoł y

Uczestnictwo w tym Turnieju to okazja ku temu, aby

zakwalifikowane do II etapu wezmą udział w roz-

lepiej się poznać i zapomnieć choć na chwilę o wszech-

grywce finałowej online, przeprowadzanej w formie

obecnych ograniczeniach związanych z epidemią

trójstronnej gry negocjacyjnej.

COVID-19.
Terminarz turnieju
•

15.02.2021 – 15.03.2021 – Rejestracja zespołów.
W tym czasie do udziału w turnieju zgłaszać można
trzyosobowe zespoł y złożone z aplikantów radcowskich z tej samej Okręgowej Izby.

•

do 18.03.2021 do g. 12:00 – Kurs e-learningowy.
9
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„Punkt widzenia”
Rozmawiał RADCA PRAWNY Andrzej Mącznik
Wywiad z właścicielką firmy szkoleniowej „ACTIO-MOWA PUBLICZNA”, trenerką wystąpień publicznych i skutecznej
komunikacji, logopedą medialnym i trenerem komunikacji medialnej, wykładowcą akademickim SWPS i Polskiej Akademii
Nauk oraz byłą współpracowniczką Programu III PR „Trojki”.
Tematyka obszarów naukowych, którymi się Pani
zajmuje, jest zróżnicowana i ciekawa. Czytając o tym,
czym się Pani zajmuje w praktyce, oczywistym jest, że
to niezwykle interesująca praca. W pierwszym momencie można jednak odnieść wrażenie, że skierowana jest
do wąskich grup zawodowych. Czy tak właśnie jest?
Dziękuję. Praca jest rzeczywiście niezwykła i bardzo
zróżnicowana, ale zastanawiam się czy to jeszcze praca.
Bardziej już pasja, uprawiana od ponad dwudziestu lat.
Ta moja praca – pasja, to przede wszystkim nadzwyczajni
ludzie. Ciągle nowi, ambitni, poszukujący, z życiowymi
wyzwaniami, ale też z lękami, które towarzyszą szeroko
rozumianym wystąpieniom publicznym. Sama to przerabiałam, kiedy budowałam autorską koncepcję i metodę
Fot.mowapubliczna.pl

spojrzenia na komunikację.
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Ludzie mówili od zawsze, a mowa wykształciła się

O ile pewne zagadnienia, będące w sferze Pani

ok. 35 tyś. lat temu. To jest nasza ludzka uniwersalna

zajęć, mogą wydawać się znane szerszemu kręgowi

umiejętność. Historia pokazuje, jak bardzo minione

odbiorców, to chyba niewiele osób wie o istnieniu

epoki doceniał y mówienie. Retoryka wchodziła w skład

„psychologii głosu”. Na czym polega wykorzystywanie

kanonu wykształcenia w starożytności, świat średnio-

wiedzy z tej dziedziny w praktyce?

wiecza przejął antyczne trivium, do którego również

Głos jest jednym z najważniejszych narzędzi w proce-

wchodziła dialektyka, rozumiana jako sztuka argu-

sie komunikacji. Możemy tekst napisać i wtedy czytamy

mentacji. Skuteczność mówienia zawsze była w cenie.

go w ciszy, możemy ten tekst wypowiedzieć, wtedy uży-

W wielu biografiach sławnych ludzi uwypuklana jest

wamy głosu. I tu zaczyna się psychologia głosu. Każdy

erudycja. Podkreśla się fakt, że ktoś był wspaniałym

z nas jest wrażliwy na jego parametry. Lubimy niskie głosy,

mówcą i umiał przemawiać publicznie. I z tej per-

drażnią nas głosy nadmiernie wysokie czy „skrzeczące”,

spektywy, odpowiadając na Pana pytanie, w czasach

nawet jeśli osoba mówi z sensem. Zatem głos może być

nam współczesnych rozszerza się zakres zawodów,

naszym sprzymierzeńcem lub nasz własny głos może

dla których komunikowanie się jest koniecznością. To

działać na naszą niekorzyść. To jest właśnie moc głosu.

świat polityki, dyplomacji, biznesu, prawa, edukacji

On nas definiuje jako jednostkę, jest jak linie papilarne.

akademickiej, dziennikarstwa, sceny, kaznodziejstwa,

Stąd większość z nas ma w pamięci słuchowej zapisane

szkoleń na różnych poziomach zawodowstwa, itd.

głosy charakterystyczne, np.: głos Piotra Fronczewskiego,
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Krystyny Czubówny, Cezarego Pazury czy innych wybit-

jest sprawą kultury osobistej, co świadczy o szacun-

nych aktorów, dziennikarzy, lektorów. Tyle tylko, że zawo-

ku dla osoby, która przychodzi po poradę prawną czy

dowcy latami uczą się grać na swoim głosowym instrumen-

usługę notarialną.

cie, a większość ludzi nie ma nawet świadomości, że jest

Poruszamy w tym momencie zagadnienie autopre-

to przestrzeń do ćwiczeń, a co za tym idzie, poprawienia

zentacji, składnikiem której jest dobre wychowanie.

swoich parametrów głosowych. Świadomość głosowa to

Podczas szkoleń z autoprezentacji właśnie z lubością

prosta droga, aby zaczarować audytorium.

przytaczam jednego z moich mistrzów – Cycerona, któ-

Biorąc pod uwagę Pani aktywność zawodową,
w czym może Pani pomóc prawnikowi w jego codziennej
pracy? W czym Pani najczęściej wspiera prawników?

ry mawiał „Człowieka tworzą maniery i charakter”.
W literaturze prawniczej wymienia się następujące modele negocjacji: model negocjacji racjonalnych

Od wielu lat obserwuję coraz większe zainteresowa-

W. Ury´ego i Rogera Fishera, model psychometodo-

nie poprawą jakości komunikacji w branży prawniczej.

logiczny negocjacji konstruktywnych L. Bellengera,

Systematycznie pracuję dla wielu warszawskich kancelarii

model negocjacji bez przegranych T. Gordona, mo-

i korporacji prawniczych. Czasami współpraca trwa wiele

del negocjacji „fioletowych” G. Kennedy´ego, model

lat. Zakres jest dosyć duży, ponieważ zakłada zarówno

negocjacji ustawicznych D. Chalvina. Czy można,

techniczną stronę komunikacji werbalnej – dykcja, wyra-

w Pani ocenie, wskazać teoretycznie najlepszy dla

zistość w przekazie, właściwie słowo, kultura przekazu,

prawnika model procesu negocjacji?

perswazja, argumentacja, ale również stronę komunika-

Prawnicy aktywnie uczestniczą w biznesie, coraz

cji pozawerbalnej – głos, język ciała, autoprezentacja. To

bardziej globalnym, gdzie nikt nie musi przekonywać,

także poszukiwanie siebie jako osoby wchodzącej w różne

że kompetencje komunikacyjne są konieczne. Nasz sys-

relacje komunikacyjne oraz zróżnicowane sytuacje.

tem edukacji dopiero się budzi. A przecież negocjuje-

Woody Allen powiedział, że „80 % sukcesu to

my całe życie, na przykład podczas rozmowy o pracę,

pokazanie się”. Czy zgadza się Pani z tym stwier-

negocjujemy podwyżkę, negocjują związki zawodowe,

dzeniem w odniesieniu do prawnika występującego

itd. Przykłady można mnożyć. Oczywistością jest fakt,

w sądzie? Na czym ma polegać to „pokazanie się”? Czy

że w życiu prywatnym negocjujemy również, choćby ze

bycie eleganckim może pomóc? Czy wygląd może spo-

swoimi dziećmi. Swoją drogą, to znakomita szkoła szer-

wodować zdobycie przewagi nad drugą stroną?

mierki argumentacyjnej.

Społeczne postrzeganie zawodu prawnika łączy się

Każda wymieniona przez Pana koncepcja negocjacyj-

z prestiżem. To znaczy, że wyznaczone są statusowe

na coś ciekawego wnosi. Harvardzka skupia „twardą”

oczekiwania społeczne. Rzecz jasna dotyczą one rów-

uwagę na problemie, a nie na ostrej grze interperso-

nież wyglądu zewnętrznego. Oznacza to, że prawnik

nalnej. Humanitarna propozycja T. Gordona przeko-

w wymiętej koszuli pod togą i w krótkich spodenkach, na

nuje, że można się dogadać „bez ofiar” itd. Wartością

sali sądowej wzbudzi co najmniej zdziwienie klienta lub/

znajomości różnych koncepcji jest wielość narzędzi.

i radykalną reakcję sądu.

Jednak tak naprawdę w negocjacjach chodzi o to, aby

W praktyce prawniczej w branży nieruchomości czy

się dogadać, a w sytuacji sporu, dokonać mądrej volty.

finansów, prawnicy – pełnomocnicy powinni tworzyć

Oprócz pewnej wiedzy o negocjacjach, w mojej oce-

spójny wizerunek z firmą, którą reprezentują. Preze-

nie, najważniejsze jest sprawne myślenie i wyciąganie

si, z którymi mam przyjemność pracować, zwracają na

wniosków, umiejętność budowania linii argumentacyj-

tę kwestię uwagę. Oprócz kompetencji oczekuje się od

nej, i… intuicja. Bezcenne jest również doświadczenie.

prawników stosowności w ubraniu i sposobie bycia.
Wizerunek prawnika w kontakcie z każdym klientem

W którym momencie, Pani zdaniem, kończą się
negocjacje, a zaczyna manipulacja?
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Podczas negocjacji, tak samo jak w neutralnej komunikacji, manipulacja jest obecna. Najczęściej jednak nie
oznaczamy jej taką etykietą.

czenia, właściwa kolejność żądań, tez i argumentów
wypowiedzi retorycznej?
Niestety, nie ma uniwersalnych wykładników. Zawsze

Zaproszenie na obiad do drogiej restauracji w przerwie

procedurę wyznacza kontekst. To, co mogę podpowie-

podczas procesu negocjacyjnego to element negocjacji,

dzieć, to merytoryczne przygotowanie, wiedza o audyto-

grzeczność czy manipulacja? Czasem granica jest płynna.

rium, czyli drugiej stronie rozmów, ustalenie scenariusza

Oczywiście, trzeba zachować czujność na przekra-

argumentacji ułożonego na różnych poziomach zaawan-

czanie ustaleń i warunków, zadawać pytania kontrolne,

sowania i perswazyjnej siły oraz rozpoznanie atmosfery

wyjaśniać niezrozumiałe kwestie.

spotkania, oczekiwań kontrahenta. I tym sposobem mamy

Czy zna Pani skuteczne metody obrony przed
manipulacją?

cały klasyczny trójkąt retoryczny: Etos – Logos – Patos.
Powszechnie wiadomo, że należy się wypowiadać

Kiedy rosną kompetencje komunikacyjne, rośnie świa-

zgodnie z regułami poprawności językowej, tak, by

doma analiza tego, co do nas mówią ludzie. Poszerza się

było to zrozumiałe dla odbiorców, stosownie (taktow-

spektrum naszego odbioru. Słyszymy głos, który „mówi”

nie), ozdobnie. Katon Starszy mawiał: „Trzymaj się te-

nieszczerze, patrzymy na twarz, która mimicznie nie

matu, słowa pójdą za nim”. To tak w teorii. A co zrobić,

współgra z komunikatem, rejestrujemy pewne sygnały

by wykształcić swój styl wypowiedzi? Czy warto to

płynące z mowy ciała. Jednym słowem częściej zauwa-

zrobić? Czy można nauczyć się samodzielnie (za wyjąt-

żamy, że coś nie gra. Wraz z poszerzeniem kompeten-

kiem osób z określonymi zaburzeniami mowy) mówić

cji wzrasta również nasza odwaga i poczucie wartości,

wyraźnie, czysto i sugestywnie?

a wówczas już o krok o postawienia kontrującego pytania
w stylu:

Bardzo się cieszę, że poruszył Pan kwestię pracy nad
własnym stylem wypowiedzi. Czasem chcemy być na siłę

― Słuchaj, ale tak naprawdę o co chodzi?

kimś innym i wtedy ocieramy się o śmieszność. Niestety,

Wtedy obnażamy manipulację szybciej, niż nam się wydaje.

widziałam takie wystąpienia. Nie znaczy to, że nie mo-

Jaka powinna być, wynikająca z Pani doświad-

żemy się uczyć od lepszych, doświadczonych mówców.

Fot. Amy Hirschi
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na i bardzo indywidualna. Każdy z nas jest wyjątkową jednostką, różnimy się między sobą. Stąd podczas wystąpienia jeden będzie miał drżący głos, komuś innemu będą
doskwierać problemy gastryczne, ktoś inny jeszcze będzie
się czerwienił.
Stale szukam nowych inspiracji i sposobów, aby pomagać w tej kwestii, ale uniwersalnych metod nie znalazłam.
Jeśli znam osobę, łatwiej coś podpowiedzieć. Z całą pewnością niezwykle użyteczne jest dobre przygotowanie.
Sama świadomość, że zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, pomaga emocjonalnej stabilizacji. Następna sprawa
to styl życia. Osoby, potrafiące rozładowywać napięcia
poprzez regularny sport, uprawianie hobby, generalnie
łatwiej radzą sobie ze stresem. Są pogodniejsze i mniej
Fot. Alex Yomare

skore do niekontrolowanych reakcji emocjonalnych. Na

Sprawdźmy jednak czy to, co kopiujemy, będzie garnitu-

lepsze panowanie nad emocjami ma wpływ także stan

rem na naszą miarę. W pracy z moim klientami przyświeca

zdrowia. W chorobie czy nawet czasowej niedyspozycji

mi idea, aby przyjrzeć się ich atutom. Każdy je ma, każdy

zdrowotnej mamy mniejszą odporność na stres. Jeśli to

ma też coś do poprawy, do rozwoju. Prawdą jest to, co po-

możliwe, to odpoczywajmy częściej. Niedawno pewien

wiedział przywołany przez Pana Katon Starszy. Trzymanie

prawnik opowiadał mi, że podczas rozprawy był tak zmę-

się tematu, jest dobrą praktyką, ale niestety nie zawsze

czony po 3 godzinach snu i kilkugodzinnej podróży , że na

za tematem idą takie słowa, jakie powinny. Dzieje się to

sali sądowej o mało nie zasnął. Każdą wypowiedź skracał

wtedy, gdy ktoś:

do niezbędnego minimum i myślał tylko o tym, kiedy roz-

mamrocze pod nosem,

prawa się zakończy. A stres tylko na to czeka. W podobnej

mówi za cicho/za głośno,

sytuacji trudno wykrzesać uwagę i sprawność procesów

ma ubogi słownik,

myślowych, zachować czujność i refleks na reakcję strony

zacina się i nie jest to jednostka chorobowa,

przeciwnej. Przegrał.

popełnia błędy gramatyczne,

Jeszcze jeden sposób, tym razem doraźny. W sukurs

ma problemy z dykcją,

przychodzi nam oddech. Zwykle w stresie oddech się

jest nieprzygotowany

skraca i przyśpiesza. Po pierwsze trzeba sobie ten stan

Jeśli chodzi o samodzielną pracę, to oczywiście można

uświadomić, a następnie próbować wydłużyć oddech

pracować, ale trzeba umieć zdefiniować problem. Drugą

i powtórzyć ten sposób oddychania kilka razy. Można się

rzeczą jest systematyczność. Rozwijanie kompetencji ko-

w tym wprawić i traktować dłuższy oddech jako swoiste

munikacyjnych to zawsze długi proces. Natomiast satys-

SOS.

fakcja i wymierne korzyści są nie do przecenienia.
Będąc na sali sądowej komunikujemy się także

Dziękuję bardzo za rozmowę.

w sposób niewerbalny (m.in. mimika, kontakt wzrokowy, gestyka, postawa ciała). W jaki sposób panować

Życzę Państwu udanych i perswazyjnych wystąpień.

nad emocjami? Najczęściej są nimi: lęk, poczucie wstydu, zakłopotanie, radość.
Praca nad tremą, czyli pewną odmianą stresu, jest trud-
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***
Rozmawiał RADCA PRAWNY Andrzej Mącznik
Wywiad z Panią Magdaleną Ciach-Baklarz, autorką książek podróżniczych o Włoszech, prowadzącą bloga
italiapozaszlakiem.com
Czy Pani, jako doświadczona miłośniczka i znawczyni Włoch, zachęcając kogoś, kto jeszcze nie był
we Włoszech poleciłaby jakieś konkretne miejsce
do wypoczynku i dlaczego właśnie to?
Odpowiedź wcale nie jest taka prosta, bo zależy jakie Włochy mamy przed oczami i co jest dla nas kwintesencją włoskich wakacji. Tu każdy kieruje się swoimi priorytetami. Ci, którzy chcą mieć jak najkrótszą
podróż samochodem z Polski, chcą zobaczyć Wenecję
i spędzić czas na plaży, zatrzymają się w rejonie
Laguny Weneckiej, np. w Grado. Inni pojadą kawałek dalej, nad jezioro Garda, idealne miejsce dla
miłośników sportów wodnych, górskich wędrówek, ale
i błogiego leniuchowania. Dla innych to Toskania jest
wymarzonym miejscem, z uwagi na Florencję, Sienę
i San Gimignano. Rzym jest zawsze dobrym pomysłem.
Dla innych natomiast spełnieniem marzeń będzie rejon

Fot. Magdalena Ciach-Baklarz

Cinque Terre, Wybrzeże Amalfitańskie czy białe miasteczka Apulii, położonej na samym południu Włoch.

czas na południu Włoch zwalnia i bardzo dobrze się

Dla marzycieli o pięknych plażach Sardynia jest ide-

z tym czuję. Nie wyczuwam pośpiechu, wręcz rzuca mi

alna, a dla miłośników górskich wypraw – Dolomity.

się to w oczy, że ludzie zawsze znajdują czas, aby po

Z własnego doświadczenia podpowiem, że Włochy moż-

prostu ze sobą rozmawiać, wypić szklaneczkę wina i to

na zwiedzać na wiele różnych sposobów, w zależności

jest dla nich autentycznie ważne.

od naszych pasji, upodobań, a także potrzeb rodziny.

Czym Włochy, Pani zdaniem, bardziej ujmują

Małemu dziecku wystarczy troszkę piasku i łopatka,

w porównaniu z innymi krajami, takimi jak Grecja,

ale większe domaga się już ciekawszych wyzwań.

Turcja,

Z Pani perspektywy, która część Włoch jest najbar-
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Chorwacja,

Czarnogóra,

Hiszpania

czy

Portugalia?

dziej „włoska” – północna, środkowa czy południowa?

We Włoszech czujemy się swobodnie. Każdy z nas

Ja kocham wyspy południa, gdzie można wsiąść

zna przynajmniej kilka włoskich słów, czyż nie? Pizza,

na Vespę, być za chwilę na plaży, a potem w barze

spaghetti, caffé, cappuccino, espresso, bella, ciao,

na kawie. Na sjestę wrócić do domu, ugotować obiad

amore – to całkiem niezły początek. Jedno słowo po

i zdrzemnąć się, gdy jest największy upał za oknem.

włosku, a oni już prawią nam komplementy, uśmiecha-

A wieczorem umówić się na kolację, która zwykle trwa

ją się, są serdeczni. Włosi są otwarci, pomocni i nawet

do późnych godzin. Niezmiennie odnoszę wrażenie, że

jeśli istnieje bariera językowa, to od czego mamy ręce

Nr 1(7)/2021 marzec–kwiecień

„rozmawiając” z mistrzami gestykulacji?

poprzez kontakt z tym, co jest lokalne. Dzięki temu

Czy jest taki region we Włoszech, który w Pani

poznajemy ludzi tu żyjących, jedzenie, kulturę, muzykę,

ocenie, jest odbiciem całych Włoch, skupia w sobie

edukujemy się i czujemy emocjonalną więź. Czyż nie

wszystkie elementy „włoskości”?

będziemy dłużej wspominać lekcji gotowania u wło-

Mało znany region w Polsce, Marche, jest chyba

skiej mammy, wędrówki w góry z lokalnym przewodni-

czymś takim. Może nie tyle skupia wszystkie elementy

kiem albo nauki degustacji wina w toskańskiej winnicy?

włoskości, co cząstki z wielu włoskich regionów. Znaj-

We Włoszech działa wiele miejsc, którymi opiekują

dziemy tu pola słoneczników, winnice, gaje oliwne,

się wyłącznie lokalni wolontariusze, to dość częste na

dzikie konie w górach, cyprysy i palmy, piękne plaże,

terenach wiejskich czy po prostu gdzieś poza głównym

głębokie jaskinie. Jest mnóstwo kościołów, pustelni

szlakiem. Klucze do kościołów czy opactw mają w swo-

i opactw. Są średniowieczne miasteczka i tętniące życiem

ich domach, a numer telefonu zwykle znajdziemy na

portowe miasta. Wspaniała kuchnia, teatr, muzyka, zamki

jakiejś karteczce w gablotce przy drzwiach wejścio-

na wzgórzach i obłędne krajobrazy. Bardzo polecam.

wych. Nie bójmy się, dzwońmy, to jedyny sposób, aby

Sądzę, że w przypadku Włoch istnieją nieogra-

mieć najlepsze wspomnienia z podróży.

niczone możliwości zwiedzania i „odkrywania” no-

A ci, którzy lubią tłoczno i głośno mają do dyspozycji

wych miejsc. Co by Pani poleciła tym, którzy chcą

duże miasta, jak też popularne miejsca wakacyjne znane

zwiedzać w stylu slow life i przebywać w niezatło-

powszechnie z rozrywki, jak Rimini i Riccione.

czonych miejscach, a tym, którzy lubią „tłoczno
i głośno”?

Które duże miasta Włoch, są zdaniem Pani, szczególnie warte odwiedzin?

Slow life czy też – w tym przypadku – slow travel

Jeśli ktoś jedzie po raz pierwszy do Włoch, suge-

wcale nie musi oznaczać powolnego zwiedzania, tu

ruję, aby zaczął od Rzymu. Wspaniała jest Wenecja,

raczej chodzi o doświadczanie. Zamiast pędzić od

Florencja, miłośnicy kuchni powinni natomiast poje-

miasteczka do miasteczka i tylko odhaczać „tu byłem,

chać do Bolonii. Mediolan nie każdemu skrada serce,

zaliczone”, zwalniamy i poznajemy lepiej dane miejsce

bo spodziewają się drugiego Rzymu, a to jest biznesowa

Fot. Magdalena Ciach-Baklarz
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stolica Włoch z genialną katedrą. Neapol jest dość

epoka mrożącą krew w żyłach, szerzył się bandytyzm.

dużym wyzwaniem na pierwszy raz, są jednak i tacy,

Jeszcze trzydzieści lat temu był y tu porwania dla okupu,

których Neapol wciąga od razu. Na pierwszy raz wspa-

dziś całe szczęście po tych historiach nie ma śladu

niała jest także Werona i Bergamo. To propozycje śred-

i możemy cieszyć się błogimi wakacjami na wyspie.

niej wielkości miast dla tych, którzy boją się rzucać na
głęboką wodę, jak Rzym, bo tu nie ma szans się zgubić.
Jaki jest Pani ulubiony region, miasto, miasteczko,
miejsce we Włoszech i dlaczego?

Jakim środkiem lokomocji najlepiej poruszać się
po Włoszech?
Jeśli chcemy zwiedzać tylko duże miasta najlepiej
przemieszczać się po nich pieszo lub korzystać ze

Każda moja podróż do Włoch to nowe odkrycia

środków transportu publicznego. Jeśli jednak wjeż-

i nowe zauroczenia. Jednak w moim TOP 3 dwa regiony

dżamy do miasta autem, trzeba pamiętać, że centra

nie zmieniają się już od dawna, to Liguria i Sardynia.

mają wyznaczoną strefę ograniczonego ruchu (ZTL),

W obu cenię niezwykłe piękno przyrody, dostęp do

do której nieuprawiony wjazd kończy się wysokim

morza i gór, regionalną kuchnię, a także … trudności.

mandatem. Osobiście polecam podróże samochodem,

Trudności hartują człowieka. Liguryjczycy zmagają

jeśli planujemy zwiedzać mniejsze miasteczka, wybie-

się z trudnym terenem pod uprawy winorośli i drzew

ramy się w góry lub szukamy mniej uczęszczanych plaż.

oliwnych. Region jest długi, ale wąski, wiatr od morza

Są we Włoszech regiony, które mają znakomitą sieć

porywisty, a góry nieustępliwe. Na Sardynii są setki

połączeń kolejowych i autobusowych, jak Lombardia,

przepięknych plaż, to takie europejskie Karaiby, Male-

ale zwiedzanie Abruzji czy Piemontu bez samochodu

diwy i Seszele. Ale serce Sardynii tętni w górach, gdzie

może okazać się prawdziwym wyzwaniem.

pasterze pilnują swoich owiec i kóz. Dla miłośników
owczego sera pecorino, to wymarzona destynacja,
tak samo jak fascynatów archeologii. Wyspa to także

Czy w Pani odczuciu Włochy to kraj bezpieczny
i przyjazny dla turystów?
Zdecydowanie

tak.

Wielokrotnie

podróżowałam

izolacja, odmienność kulturalna, a tu nawet własny

do Włoch samotnie i zawsze czułam się absolutnie

język. Jakieś 270 lat temu, na Sardynii rozpoczęła się

bezpiecznie. Unikajmy jednak nocnych spacerów

Fot. Magdalena Ciach-Baklarz
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są widoczne goł ym okiem, szczególnie jeśli patrzymy
na ekonomię. Regionalna tożsamość jest szalenie ważna, Sycylijczyk jest przede wszystkim Sycylijczykiem,
dopiero później Włochem. Moglibyśmy się jednak od
nich nauczyć, jak promować nasze miasta i nasze
lokalne produkty. Każdy Włoch powie o swoim mieście, że jest niezwykle piękne, a jego babcia i mama
gotują najlepiej na świecie. To też jest lokalny patriotyzm. Włosi mają długą tradycję dbania o wyjątkowość
lokalnych produktów – ich receptur i miejsca wytwarzania. Chronią je, wystarczy spojrzeć na oznaczenia
na produktach typu DOP, IGP, DOC, DOCG. To u nich
powstał ruch slow food, jako sprzeciw do szerzącego
na świecie fast foodu. Mają także najwięcej na świecie
miejsc wciągniętych na listę UNESCO.
A jacy są Włosi? Dla mnie przede wszystkim
Fot. Magdalena Ciach-Baklarz

emocjonalni i hałaśliwi … Czy rzeczywiście siebie
uważają za aktorów, a życie traktują jak teatr?

w szemranych dzielnicach, a także nie zostawiajmy na

Owszem, są dość głośni, żywiołowi, dużo gestykulu-

wierzchu w samochodzie drogocennych rzeczy. Po co

ją, są emocjonalni. Ma się wrażenie, że słońce daje im

kusić w ten sposób potencjalnych złodziei?

więcej energii życiowej. Są uśmiechnięci i rozgadani,

A czy Pani zdaniem Włochy to przede wszystkim

lubią także dobrze wyglądać. Na pewno jest w tym coś

kraj na wakacyjny wyjazd, czy też może wyjątkowe

teatralnego, ale chyba bardziej dla nas, patrzących na

miejsce do życia?

to z boku. Dla nich to zupełnie naturalne zachowanie.

Jako osoba, która mieszkała już w kilku krajach,

Jako Polacy pamiętamy o historycznej solidarności

mogę śmiało powiedzieć, że w każdym znajdzie się coś,

polsko-węgierskiej, a nie zawsze pamiętamy o tej pol-

co nam nie będzie odpowiadać. Wszystko jest kwe-

sko-włoskiej. A przecież Polacy walczyli o zjednoczenie

stią naszej adaptacji i akceptacji. Włochy są idealnym

Włoch. Legiony Polskie gen. Dąbrowskiego walczyły

krajem na wakacje, natomiast osoby, które decydują

w obronie Republiki Cisalpińskiej, gen. Grabiński

się zamieszkać w Italii na stałe, muszą się zmierzyć

był dowódcą antyaustriackiego powstania w Bolonii

z pewnymi wyzwaniami. Mam na myśli choćby tempo

w 1831 r. Także w 1945 r. Bolonię wyzwalali Polacy

załatwiania spraw urzędowych, skomplikowane kwe-

pod dowództwem gen. Rudnickiego. Niemal wszyscy

stie podatkowe, mentalność, kulturę, nawet inne pory

pamiętają walki pod Monte Cassino. Zresztą, mimo że

na jedzenie. Życie we Włoszech może dać nam ogrom-

w okresie II wojny światowej walczyliśmy po dwóch

ną radość i satysfakcję, tylko czasami trzeba się wyka-

stronach barykady, a formalnie nie byliśmy w stanie

zać większą cierpliwością.

wojny z Włochami. Z kolei Włosi pomagali nam m.in.

W literaturze można przeczytać, że regiony Włoch

w Powstaniu Styczniowym. Na pomoc Polsce przyby-

różnią się między sobą i istnieje głęboko zakorzenio-

ło ok. 200 włoskich ochotników-garibaldczyków. Na

ny lokalny patriotyzm. Co to oznacza w praktyce?

tym tle wyróżnili się gen. Francesco Nullo i pułkownik

Włochy jako kraj nie funkcjonuje wcale tak długo, to

Stanislao Elbano Bechi, który zginął, wykrzykując

zaledwie 160 lat. Różnice między północą a południem

słowa: „Viva la Polonia”. To tylko tak bardzo zdawkowo.
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Fot.Pinar Kucuk

Czy z Pani spostrzeżeń wynika, że z historycznych
kontaktów polsko-włoskich zachowało się coś w pamięci dzisiejszych Włochów? Czy mają na ten temat
wiedzę? Czy oprócz oficjalnych kontaktów politycz-

temu stale wzrasta wśród Włochów wiedza o Polsce
i Polakach, w tym naszej wspólnej historii.
Kiedy doczekamy się kolejnych Pani przewodników po Włoszech?

nych, kulturalnych, naukowych, przekłada się to

W 2021 ukaże się obszerny „Praktyczny Przewodnik.

w jakikolwiek sposób na codzienne kontakty polsko

Włochy” nakładem Wydawnictwa Pascal, którego jestem

-włoskie? Czy da się odczuć jakąkolwiek sympatię

współautorką. Obecnie pracuję nad kolejną książką, któ-

Włochów do Polaków, czy też traktowani są tak, jak

ra będzie miała jednak nieco inną formułę, niż stricte

inni, bądź gorzej?

przewodnik. Pozwolę sobie na razie więcej nie zdradzać.

Chciałabym odpowiedzieć na to pytanie twierdząco,

Czy jest Pani w stanie pomóc w zaplanowaniu

ale obawiam się, że mało pozostało z tej historycznej

podróży do Włoch i w samym pobycie we Włoszech?

pamięci w świadomości Włochów. Jeśli ktoś interesu-

Tak. Można się ze mną umówić na konsultacje, ale

je się historią, literaturą lub sztuką, znajdzie bardzo

można także zamówić indywidualny plan podróży. Wiele

dużo polskich wątków we Włoszech. Poza tym Włosi są

osób nie ma czasu, aby się przygotować do wyjazdu

bardzo przyjaźnie nastawieni do Polaków, najczęściej

wakacyjnego lub czują się zagubione mnogością ofert.

wspominają Jana Pawła II, co jest oczywiste. Współ-

Zawsze proszę moich klientów, aby opowiedzieli mi

czesną ikoną jest raczej Robert Lewandowski lub gra-

o swoich marzeniach lub wyobrażeniach włoskich waka-

jący w drużynie Napoli Piotr Zieliński. Włosi kojarzą

cji, a ja staram się to umiejscowić fizycznie w odpowied-

z Polską także hasło „solidarność”. Z drugiej strony,

nim miejscu Włoch. Poza tym mój blog jest kopalnią

coraz więcej Włochów przyjeżdża do Polski, zarówno

inspiracji i praktycznej wiedzy, od tego można

turystycznie, jak i zawodowo. Turyści jadą głównie do

rozpocząć poszukiwania.

Krakowa, Oświęcimia, Wieliczki, Warszawy, a nawet
czasem do Gdańska. Od pewnego czasu ogromnie
wzrosła liczna Włochów pracujących w Polsce. Dzięki
18
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„Naukowym okiem”
RADCA PRAWNY dr n. pr. Maksymilian Ślusarczyk

Transkrypcja zagranicznego dokumentu do polskich ksiąg
stanu cywilnego w świetle klauzuli porządku publicznego
We współczesnym świecie jak nigdy dotychczas mają

– Izba Cywilna w postanowieniu z dnia 9 grudnia 2010 r.,

miejsce zdarzenia prawne i nawiązywanie licznych

sygn. akt IV CSK 224/10 wyjaśniając, że: „Celem zasto-

i różnorodzajowych stosunków prawnych generujących

sowania klauzuli porządku publicznego nie jest ochro-

międzypaństwowe skutki prawne, w tym w sferze praw

na konkretnego interesu strony, której dotyczy wyrok

stanu oraz praw majątkowych. Sytuacja ta powodu-

zagranicznego sądu, ale ochrona porządku prawne-

je konieczność stosowania norm kolizyjnych należą-

go państwa, w którym wyrok ten ma być wykonany”.

cych do dziedziny prawa prywatnego międzynarodo-

Nie ulega wątpliwości, że podstawową i zasadniczą

wego. W sytuacji, gdy norma kolizyjna wskazuje jako

funkcją omawianej klauzuli jest ochrona szczególnych

prawo właściwe obcy porządek prawny, może jednak

interesów oraz wartości własnego porządku prawnego,

zaistnieć sytuacja, w której jego zastosowanie wywoła

w oparciu o które dopuszczalna jest odmowa zasto-

niemożliwe do zaakceptowania w polskim porządku

sowania obcego prawa lub ograniczenie zakresu jego

prawnym skutki. Wówczas zastosowanie znajduje klau-

stosowania. Tym samym klauzula porządku publicz-

zula porządku publicznego.

nego ma charakter korygujący i chroni integralność

Instytucja zwana powszechnie klauzulą porządku

krajowego systemu prawnego 2 .

publicznego została uregulowana w art. 7 ustawy

Jednym z obszarów w których najczęściej wypowia-

z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodo-

da się judykatura Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu

we (Dz.U. z 2015 r. poz. 1792) – zwana dalej ,,p.p.m.”.

Administracyjnego, sądów powszechnych i sądów

Nie jest to nowa instytucja w polskim porządku prawnym,

administracyjnych w kontekście klauzuli porządku

gdyż była przewidziana już w art. 6 poprzednio obowią-

publicznego jest sfera praw stanu, a w szczególności

zującej ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywat-

kwestia transkrypcji zagranicznego dokumentu do pol-

ne międzynarodowe (Dz.U. z 1965 Nr 46, poz. 290).

skich akt stanu cywilnego i prawo odmowy tej tran-

Zgodnie z art. 7 p.p.m. prawa obcego nie stosuje

skrypcji na podstawie art. 107 pkt 3 ustawy z dnia

się, jeżeli jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne

28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczy-

(Dz.U. z 2020 r. poz. 463) – zwana dalej „u.a.s.c.”. Prze-

pospolitej Polskiej. Klauzula porządku publicznego

pis ten stanowi, że kierownik urzędu stanu cywilnego

stanowi nadzwyczajny środek ochrony własnego po-

odmawia dokonania transkrypcji, jeżeli transkrypcja

rządku prawnego przed ingerencją obcych rozwiązań

byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku

prawnych, których skutków nie można pogodzić z ele-

prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Linię orzeczniczą

mentarnym poczuciem prawnym ukształtowanym na

w tym obszarze należy uznać za bardzo spójną i jedno-

gruncie własnego systemu prawnego1 . Istotę klauzuli

litą. Przykładowo warto wskazać na:

porządku publicznego doskonale wyraził Sąd Najwyższy

• wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia

1 A. W. Wiśniewski: Klauzula porządku publicznego jako podstawa uchylenia wyroku sądu
arbitrażowego (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków krajowego obrotu gospodarczego) [w:] Kwartalnik ADR, Nr 2(6)/2009, s. 119

2 M. Zacharasiewicz [w:] Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. prof. dr hab.
M. Pazdan, C.H. Beck, 2018, wyd. 1, Legalis, komentarz do art. 7 p.p.m.
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Fot. Nathan Dumlao

25 lutego 2020 r., sygn. akt II OSK 1059/18:
„Odmowa przeniesienia zagranicznego dokumen-

• wyrok

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego

tu do krajowego rejestru stanu cywilnego może

siedziba w Łodzi z dnia 5 lutego 2020 r., sygn. akt

być uzasadniona zastosowaniem krajowej klauzuli

III SA/Łd 617/19, teza 1.: „Kierownik urzędu stanu

porządku publicznego”,

cywilnego co do zasady nie bada przedstawionego

• wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia

dokumentu pod względem merytorycznym. Zawsze

6 maja 2015 r., sygn. akt II OSK 2419/13: „Podsta-

jednak zobowiązany jest do dokonania oceny, czy

wę uznania za rodziców w rozumieniu art. 6 ust. 1

treść polskiego aktu stanu cywilnego, który miałby

ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie pol-

powstać w wyniku transkrypcji nie naruszy pod-

skim (Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.), może

stawowych zasad porządku prawnego obowiązują-

stanowić tylko taki akt urodzenia sporządzony za

cych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie

granicą, którego skutki prawne nie naruszają klau-

bowiem z art. 7 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo

zuli porządku publicznego, o której mowa w art. 7

prywatne międzynarodowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawa prywatnego

1792) prawa obcego nie stosuje się, jeżeli jego sto-

międzynarodowego (Dz.U. Nr 80, poz. 432 ze zm.).”,

sowanie miałoby skutki sprzeczne z podstawowy-

• wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sie-

mi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej

dziba w Szczecinie z dnia 19 marca 2020 r., sygn. akt

Polskiej. Jeżeli w wyniku transkrypcji aktu urodzenia

II SA/Sz 1075/19, teza 2.: „Jeśli – w ocenie organu

dziecka powstałby akt, w którym w rubryce przezna-

– zagraniczny dokument, o którego transkrypcję

czonej na wpisanie danych matki dziecka wpisany

wystąpiła strona, nie odpowiada wymogom polskie-

zostałby mężczyzna, to w tym wypadku transkryp-

go prawa w zakresie określenia rodzicielstwa, jak

cja aktu urodzenia wywoła skutki sprzeczne z pod-

również prawa o aktach stanu cywilnego, powinien

stawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczy-

na podstawie art. 107 pkt 3 Prawa o aktach stanu

pospolitej Polskiej”,

cywilnego w zw. z art. 7 ustawy prawo prywatne
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Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2019 r., sygn.

dami porządku prawnego RP jest niedopuszczalna,

akt II OPS 1/19: „Przepis art. 104 ust. 5 i art. 107

a wymóg wskazania we wzorze aktu jako małżon-

pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o

ków kobiety i mężczyzny znajduje tym samym swoje

aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze

uzasadnienie w przepisach obowiązujących ustaw”,

zm.) w związku z art. 7 ustawy z dnia 4 lutego 2011

• wyrok

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego

r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2015 r.

siedziba w Łodzi z dnia 14 lutego 2013 r., sygn. akt

poz. 1792) nie dopuszcza transkrypcji zagranicznego

III SA/Łd 1100/12: „1. Żaden z przepisów nie przewi-

aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice wpi-

duje możliwości wpisania w akcie urodzenia dziec-

sane są osoby tej samej płci”,

ka obok matki dziecka jako drugiego z rodziców –

• wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sie-

drugiej kobiety. Przepisy obowiązujące na terenie

dziba w Gliwicach z dnia 6 kwietnia 2016 r., sygn.

RP nie przewidują także ani możliwości usankcjono-

akt II SA/Gl 1157/15: „Wpisanie do polskich ksiąg

wania związku osób tej samej płci ani możliwości

stanu cywilnego treści zagranicznego aktu urodze-

przysposobienia dziecka przez osoby tej samej płci

nia, który obok matki dziecka jako drugiego rodzica

(zgodnie z art. 115 § 1 KRO przysposobić wspólnie

wymienia kobietę, w konsekwencji czego rodzicami

mogą tylko małżonkowie.). Pojęcia "rodzicielstwo",

dziecka są osoby tej samej płci, stanowiłoby po-

"rodzice" zawsze odnoszą się do osób różnej płci,

gwałcenie podstawowych zasad polskiego porządku

tj. kobiety i mężczyzny, na co wskazuje także jed-

prawnego”,

noznacznie art. 18 Konstytucji RP, który stanowi,

• wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sie-

że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny,

dziba w Warszawie z dnia 25 stycznia 2019 r., sygn.

rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się

akt IV SA/Wa 2717/18: „Zagraniczny dokument stanu

pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

cywilnego, jakim jest akt małżeństwa może podlegać

2. Dokonanie transkrypcji aktu urodzenia, w któ-

transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego

rym w rubryce przeznaczonej na wpisanie danych ojca

tylko wtedy, gdy jako małżonków wskazuje kobietę

dziecka wpisana zostałaby kobieta, do polskich ksiąg

i mężczyznę. W innym przypadku, gdy akt małżeń-

pozostawałyby w sprzeczności porządkiem prawnym

stwa wymienia małżonków jednej płci (mężczyzn),

obowiązującym na terenie RP”.

transkrypcja jako sprzeczna z podstawowymi zasa-

Na tle przedmiotowej materii pojawiło się w orzecz-

Fot. Tingey Injury
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Fot. Sofia Hernandez
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nictwie zagadnienie, czy możliwe jest dokonanie

nu cywilnego należy uznać, że nie stoją one na prze-

transkrypcji aktu stanu cywilnego jedynie w części,

szkodzie dokonaniu transkrypcji opisanego na wstępie

w celu uniknięcia niezgodności z podstawowymi

aktu urodzenia w ten sposób, że w rubryce nr 2 " dane

zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Pol-

rodziców" w miejscu "matka" zostałyby wpisane dane

skiej. Odpowiedzi udzielił Naczelny Sąd Administracyj-

matki A. B., a rubryka "ojciec" pozostałaby pusta. Co

ny w wyroku z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. akt II

prawda transkrypcja została zdefiniowana w ustawie

OSK 1808/16 stwierdzając, że: „Transkrypcja polega na

jako wierne i literalne przeniesienie treści zagranicz-

pełnym wpisaniu treści zagranicznego dokumentu do

nego dokumentu stanu cywilnego, niemniej należy za-

polskich ksiąg stanu cywilnego. Nie jest dopuszczalna

uważyć, że w większości przypadków nigdy nie będzie

ingerencja w treść aktu przez pomijanie treści”. Warto

to wierne odzwierciedlenie treści zagranicznego aktu

dodać, że wyrok ten został wydany na skutek skargi

stanu cywilnego. … Dokonanie transkrypcji w wyżej

kasacyjnej wniesionej od wskazanego wyżej wyroku

opisany sposób, tj. pozostawienie pustej rubryki

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

"ojciec" wraz z obligatoryjną adnotacją o transkryp-

z dnia 6 kwietnia 2016 r., sygn. akt II SA/Gl 1157/15,

cji (art. 105 PrASC11) nie będzie wprowadzało w błąd

którego trafność NSA potwierdziło. W orzecznictwie

co do pochodzenia dziecka, skoro na gruncie prawa

obecne jest jednak także mniej restrykcyjne podejście

polskiego w przypadku jeśli nie nastąpiło uznanie oj-

do zjawiska, które można określić mianem ,,częściowej

costwa albo sądowe ustalenie ojcostwa, zamieszcza

transkrypcji aktu stanu cywilnego”. Przykładem ta-

się jako imię ojca imię wybrane przez kierownika urzę-

kiej linii orzeczniczej jest wyrok Wojewódzkiego Sądu

du stanu cywilnego, przy czym jako nazwisko ojca i

Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2018

jego nazwisko rodowe zamieszcza się nazwisko matki

r. o sygn. akt II SA/Po 1169/17, który stwierdził, że:

z chwili urodzenia dziecka, z adnotacją o wpisaniu

,,W kontekście powyższego, dokonując prokonstytu-

nazwiska matki i wybranego imienia jako danych ojca

cyjnej wykładni przepisów ustawy Prawo o aktach sta-

( art. 61 ust. 2 PrASC11)”. Art. 104 ust. 2 u.a.s.c. sta-
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nowi, że transkrypcja polega na wiernym i literalnym

Powyższe ograniczenia niewątpliwie stanowią naru-

przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu

szenie podstawowych praw związanych z posiada-

cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żad-

niem obywatelstwa polskiego. Niewątpliwie natomiast

nej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wska-

dziecko, którego rodzicami są polscy obywatele, także

zanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.

posiada obywatelstwo polskie”. Niezasadny zatem

Literalna wykładnia tego przepisu prowadzi do konklu-

wydaje się być pogląd o całkowitej niedopuszczalności

zji o niedopuszczalności wprowadzania jakichkolwiek

transkrypcji aktu stanu cywilnego w sytuacji, gdy

zmian w treści aktu stanu cywilnego objętego tran-

zawiera informację, której zamieszczenie w polskich

skrypcją. Przepis ten nie daje jednak odpowiedzi co

aktach stanu cywilnego jest niedopuszczalne. Jednak

w sytuacji, gdy zagraniczny akt stanu cywilnego

za niedopuszczalne i sprzeczne z polskim prawem na-

zawiera informacje, które nie mogą znaleźć się w pol-

leży uznać zamieszczenie w polskim akcie stanu cywil-

skim akcie stanu cywilnego z uwagi na obowiązujące

nego informacji naruszających podstawowe zasady po-

w Polsce przepisy prawa. Tym samym koniecznym staje

rządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym

się skorzystanie z wykładni celowościowej, która pro-

pogląd wyrażony przez WSA w Poznaniu w wyroku

wadzi do wniosku o trafności dopuszczenia „częściowej

z dnia 5 kwietnia 2018 r. o sygn. akt II SA/Po 1169/17

transkrypcji aktu stanu cywilnego”, tj. w takim zakre-

wydaje się trafny. Warto jednak dodać, że w razie

sie, który zapewnia zamieszczenie wszystkich niezbęd-

odrzucenia poglądu o dopuszczalności zastosowania

nych do identyfikacji człowieka danych przy jednocze-

,,częściowej transkrypcji aktu stanu cywilnego” i przy-

snym pominięciu informacji zawartych w zagranicznym

jęciu za trafne stanowiska wyrażonego przez NSA we

akcie stanu cywilnego, których wpisanie do polskich

w/w wyroku z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. akt II OSK

akt stanu cywilnego naruszałoby podstawowe zasady

1808/16 o niemożności ingerencji w treść aktu stanu

porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Zasad-

cywilnego należy stwierdzić, że zagraniczny akt stanu

ność tego poglądu potwierdza okoliczność, że uzyska-

cywilnego zawierający informacje, których wpisanie do

nie aktu stanu cywilnego przez polskiego obywatela

polskich akt stanu cywilnego naruszałoby podstawowe

warunkuje jego normalne funkcjonowanie w kraju,

zasady porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej

na co zwrócił uwagę w uzasadnieniu przytoczonego

podlega odmowie dokonania transkrypcji na podsta-

powyżej wyroku z dnia 5 kwietnia 2018 r. o sygn. akt

wie art. 107 ust. 3 u.a.s.c.

II SA/Po 1169/17 WSA w Poznaniu: ,,Niemniej jednak

Przytoczone powyżej orzeczenia oraz poglądy dok-

organy zdają się nie zauważać, że stosownie do art.

tryny wskazują na jednolitość poglądów judykatury

104 ust. 5 PrASC11, transkrypcja jest obligatoryjna,

i nauki prawa w przedmiotowej materii. Należy jed-

jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny

nak zaznaczyć powszechnie aprobowane stanowisko

dokument stanu cywilnego, ubiega się o polski doku-

o niedopuszczalności wedle polskiego prawa dokona-

ment tożsamości lub nadanie numeru PESEL. Odmowa

nia wpisu w akcie urodzenia dziecka rodziców tej samej

dokonania transkrypcji aktu urodzenia P. B. w istocie

płci zostało poddane w wątpliwość przez Wojewódzki

powoduje więc w szczególności niemożność nadania

Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie o sygn. akt

numeru PESEL oraz uzyskania polskiego dokumentu

III SA/Kr 1217/193 . Sąd ten zawiesił toczące się przed

tożsamości, a to z kolei wywołuje skutek w postaci

nim postępowanie w przedmiocie odmowy transkrypcji

ograniczenia dostępu do polskiego systemu oświaty,

aktu urodzenia małoletniej w sytuacji, gdy w hiszpań-

czy też polskiego systemu opieki zdrowotnej. Ponadto

skim akcie urodzenia organ rejestracyjny wpisał dwie

polski obywatel nieposiadający dokumentu tożsamo-

osoby tej samej płci, spośród z których jedna posia-

ści nie ma możliwości podróżowania do innych państw.

3 Por. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/Kr 1217/19, źródło: https://bip.krakow.wsa.gov.
pl/287/269/komunikat-w-sprawie-o-sygn-iii-sakr-121719.html
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da obywatelstwo polskie. Transkrypcja aktu urodze-

prowadzi do wniosku o jego zbędności, a nawet budzi

nia stanowiła warunek otrzymania przez małoletnią

wątpliwości, co do istnienia formalnej kompetencji

polskiego dowodu osobistego lub paszportu zgodnie

TSUE do udzielenia merytorycznej odpowiedzi na tak

polskim prawem. Wspomniane zawieszenie postępo-

sformułowane pytanie prejudycjalne. Dotyczy ono

wania zostało spowodowane wystąpieniem przez WSA

bowiem w istocie kwestii, czy prawo do swobodne-

w Krakowie na podstawie art. art. 267 Traktatu o funk-

go przemieszczania się i przebywania na terytorium

cjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. U.E. z dnia 26

Państw Członkowskich w związku z zasadą poszano-

października 2012 r. Nr C 326 s. 1 i nast.), zwany dalej

wania życia prywatnego i rodzinnego, zasadą niedys-

,,t.f.u.e.” z następującym pytaniem prejudycjalnym do

kryminacji i obowiązkiem władz publicznych uwzględ-

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: ,,czy art.

niania we wszystkich działaniach najlepszego interesu

21 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 2 lit. a Traktatu o funk-

dziecka należy rozumieć w ten sposób, że stoi ono na

cjonowaniu Unii Europejskiej w zw. z art. 7, art. 21 ust.

przeszkodzie tego by organy państwa członkowskiego,

1 i art. 24 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Euro-

którego obywatelstwo posiada małoletni, odmówił y

pejskiej należy rozumieć w ten sposób, że stoi on na

w przedmiotowym stanie faktycznym transkrypcji aktu

przeszkodzie tego by organy państwa członkowskiego,

urodzenia. Pytanie to budzi istotne wątpliwości mery-

którego obywatelstwo posiada małoletni, odmówiły

toryczne, co do potrzeby jego zadania, gdyż opisana

mu transkrypcji jego aktu urodzenia wydanego przez

powyżej wykładnia celowościowa art. 104 ust. 3 u.a.s.c.

inne państwo członkowskie, niezbędnej do uzyskania

prowadząca do ,,częściowej transkrypcji aktu stanu

dokumentu tożsamości państwa członkowskiego, któ-

cywilnego” stanowi w pełni wystarczające rozwiązanie

rego obywatelstwo posiada, z tego powodu, że prawo

opisanego w komunikacie WSA w Krakowie stanu fak-

krajowe tego państwa nie przewiduje rodzicielstwa par

tycznego, zapewniające małoletniemu uzyskanie aktu

jednopłciowych, a w akcie tym jako rodziców wskaza-

urodzenia, a zarazem chroniące polski porządek praw-

no osoby tej samej płci”. Analiza treści pytania pre-

ny przed naruszeniem na skutek zamieszczenia w akcie

judycjalnego sformułowanego przez WSA w Krakowie

stanu cywilnego danych niedopuszczalnych według
przepisów prawa polskiego, a zatem w przedmiotowym przypadku wpisania kobiety w rubryce ,,ojciec”.
Zamieszczenie takiej informacji w akcie stanu cywilnego niewątpliwie byłoby sprzeczne z art. 18 Konstytucji RP, art. 619, 115 § 1 k.r.o, art. 19 ust. 2 pkt 1, 7, 8
u.a.s.c. wskazujące zawsze jako ojca dziecka w aktach
stanu cywilnego mężczyznę, a także przepisami Działu
IA Rodzice i dzieci, Rozdział I Pochodzenie dziecka, Oddział II Ojcostwo k.r.o., które jako ojca dziecka zawsze
wskazują mężczyznę 4 . Z zaprezentowanych wywodów
wynika, że WSA w Krakowie mógł oprzeć się na dorobku krajowej doktryny i judykatury w celu rozstrzygnięcia sprawy, a tym samym zbędne było kierowanie
do TSUE pytania prejudycjalnego. Trzeba także dodać,
że przedmiotowe pytanie prejudycjalne, choć pozornie dotyczy wykładni przepisów t.f.u.e. i przepisów

Fot. Honey Fangs
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4 Warto por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gliwicach z dnia 6
kwietnia 2016 r. o sygn. akt II SA/Gl 1157/15 w uzasadnieniu którego zawarte zostały analogiczne argumenty z szerokim ich omówieniem.

Nr 1(7)/2021 marzec–kwiecień

powyżej dotychczasową jednolitą linią orzeczniczą
polskich sądów może nastąpić poważna kolizja między
polską klauzulą porządku publicznego, a prawem Unii
Europejskiej. Możliwość wystąpienia takiej kolizji jest
jednak warunkowana po pierwsze tym, czy TSUE udzieli
odpowiedzi na pytanie prejudycjalne WSA w Krakowie,
a jeśli tak, to jaka będzie jej treść, a po drugie, zależy
od oceny prawnej mocy wiążącej takiej odpowiedzi,
gdyż zagadnienie czy orzeczenie TSUE ma prawną
moc wiążącą tylko w sprawie, w której zadano pytanie
prejudycjalne, czy posiada status wiążącego prawa
i tym samym zawarte w nim tezy mają moc prawnie
wiążącą w innych sprawach, pozostaje otwarte i szeroko dyskutowane w doktrynie. Niezależnie jednak od
zagadnienia mocy prawnie wiążącej orzeczeń TSUE
trzeba mieć na uwadze siłę ich faktycznego oddział yFot. Nathan Dumlao

Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej to w rzeczywistości, choć pośrednio, dotyczy materii praw
stanu obowiązujących w krajowym porządku prawnym, a zatem materii pozostającej poza zakresem
harmonizacji z prawem Unii Europejskiej, co budzi
pewne wątpliwości co do uprawnienia TSUE do udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Warto przytoczyć stanowisko NSA wyrażone w wyroku z dnia 25 lutego 2020
r., sygn. akt II OSK 1059/18: ,,Sprawy dotyczące aktów
stanu cywilnego lub definiowania małżeństw nie zostały przekazane organom Unii Europejskiej. Na poziomie
Unii Europejskiej nie ma harmonizacji przepisów dotyczących stanu cywilnego co powoduje, że rozwiązania

wania i skutki jakie mogą w związku z tym zaistnieć 5 .
Analizując orzeczenia dotyczące stosowania przepisów dotyczących praw stanu w kontekście klauzuli
porządku publicznego zwraca uwagę fakt, że rzadko
w polskim orzecznictwie można spotkać tak wysoce
jednolite i konsekwentne stanowisko judykatury. Art.
7 p.p.m. oraz art. 107 pkt 3 u.a.s.c. stanowią przykład
tego jak pozytywnym zjawiskiem jest sytuacja gdy ratio
legis przyświecające ustawodawcy przy wprowadzaniu nowych regulacji prawnych jest wsparte spójnym
i zgodnym z celem przepisu orzecznictwem oraz doktryną prawa. Niewątpliwie taka sytuacja sprzyja realizacji kluczowej dla demokratycznego państwa prawnego zasady pewności prawa.

przyjęte w tym zakresie w poszczególnych państwach
członkowskich różnią się zarówno co do treści, jak
i formy oraz zakresu danych ujawnianych w krajowych
rejestrach stanu cywilnego”. Konieczne jest także
zasygnalizowanie potencjalnych problemów w stosowaniu prawa polskiego mogących zaistnieć w niedalekiej przyszłości na skutek ewentualnego orzeczenia TSUE stanowiącego odpowiedź na przedmiotowe
pytanie prejudycjalne. Jeśli bowiem TSUE udzieli
odpowiedzi, która mogłaby nadawać polskim przepisom
kierunek interpretacyjny sprzeczny z przedstawioną

5 Szerzej nt. statusu prawnego orzeczeń TSUE, w tym i prawnej i faktycznej mocy wiążącej por. M. Koszowski w: „Granice państwa jako granice jurysdykcji w Unii Europejskiej”,
red. S.M. Grochalski, Dąbrowa Górnicza 2012, s. 35-54, źródło: https://depot.ceon.pl/
bitstream/handle/123456789/2964/Granice%20zwi%C4%85zania%20orzecznictwemTrybuna%C5%82u%20Sprawiedliwo%C5%9Bci%20Unii%20Europejskiej%20%20dr%20Maciej%20Koszowski.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Warto czytać
RADCA PRAWNY Przemysław Majewski
Jakiś czas temu „odgrażałem się”, że przyjdzie pora

trwanie w coraz bardziej skomplikowanym świecie” 2 ,

na rekomendację w tej stałej rubryce Naszego Biuletynu

to z tej lektury płynie ważny przekaz, dzięki któremu

dla jednej z wielu książek Jerzego Stelmacha, radcy

możemy pozyskać, bądź ugruntować cenną umiejętność,

prawnego, profesora zwyczajnego UJ. Mam na półce

jaką jest właściwe rozpoznanie sposobów manipula-

w kancelarii (nie żebym się chwalił, ale zawsze lepiej mieć,

cji, którym na co dzień jesteśmy poddawani. To bardzo

niż nie mieć w zasięgu ręki szereg dobrych argumentów)

pożądana zdolność, albowiem nie ma chyba nic gor-

kilka prac Pana Profesora. Uznałem więc, że w tym nume-

szego, jak po jakimś czasie zdać sobie sprawę, że zro-

rze poświęcę kilka zdań Jego „Sztuce manipulacji” 1.

biono nas „w konia”, bądź świetnie się bawiono naszym

Proszę zwrócić uwagę, że ten sposób oddziaływa-

kosztem. Chociaż zawsze to lepiej późno, niż później...

nia na audytorium został w tytule „wydźwignięty” do

Autor na kartach swoje pracy podaje – nie przymie-

poziomu sztuki, albowiem nie jest to równoważne

rzając – jak na talerzu 25 sposobów manipulacji, pod-

z ordynarnym mijaniem się z prawdą czy oszczędnym nią

kreślając wyraźnie, że nie jest to numerus clausus możli-

gospodarowaniem. Tak więc nie zwiedzie nas wiecowe

wych metod. Myślę, że szczególnie warto zwrócić uwagę

„cieszę się, że coraz mniej obawiamy się koronawirusa

na sposób 8 Wciskanie kitu. „Z wciskaniem kitu” wiąza-

i epidemii. To dobre podejście…” (co prawda wydaje się,

ne bywają również inne określenia, takie jak: brednia,

że znacząca większość jednak temu przekazowi uległa).

bzdura, bełkot, nonsens, blef, banialuki, duby smalone,

Choć „wiele osób jest przekonanych, że manipula-

czcza gadanina, bzdety, matactwo czy szalbierstwo. (…)

cja jest czymś normalnym, powszechnym, elementem

Z zachowaniem polegającym na „wciskaniu kitu” może-

codzienności, pewną zdolnością zapewniającą prze-

my mieć do czynienia zarówno wtedy, gdy tylko prze-

1 J.Stelmach, Sztuka manipulacji, wyd.Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

2 Ibid.s.12-13.

Fot. Roland Schwerdhöfer
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Fot. Ashkan Forouzani

sadzamy, jak i wówczas, gdy odwołujemy się do „pół-

Profesor zwraca uwagę, że „nowomowa” to język władzy

prawd”, „ocierając” się zaledwie o prawdę, lub gdy już

i kontrolowanych przez nią środków masowego prze-

po prostu kłamiemy” 3 .

kazu, choć oczywiście władza nie ma wyłączności na

Ostatnio jakby częściej mamy do czynienia z prze-

patent nowomowy. Mamy wtedy często do czynienia

kazem „nikt mnie nie zastraszy, nie zrobię ani kroku

z tzw. „słowami gronostaja”, czyli nieostrymi i niejedno-

w tył”. Problem w tym, że ów podejmuje działania,

znacznymi pojęciami oraz wyrażeniami, takimi na przy-

bądź dopuszcza się ich zaniechania nie dlatego, że ma

kład, jak: większość uważa – jaka większość, gdzie ta

charyzmę, wiedzę, czy jakieś inne cechy właściwe np. dla

opinia została wyrażona?, powszechnie się przyjmuje

rzutkiego menedżera, a jedynie dlatego, że jest to wyni-

– co to znaczy powszechnie?, produkt uznawany za naj-

kiem polityki organu właścicielskiego, który gdy uzna, że

lepszy w swojej klasie – przez kogo uznawany i kto niby

misja się skończyła to odwołuje i na to miejsce powołuje

określił kryteria bycia „najlepszym produktem w swojej

nowego, który też czynić będzie to samo co poprzednik,

klasie”?, potwierdzono wysoką skuteczność środka – kto

bo dotychczasowa polityka nie ulegnie zmianie.

potwierdził i na jakiej grupie konsumentów? itd.” 5

„Aby nie dać sobie „wcisnąć kitu”, trzeba spokojnie

Podsumowując, dzięki tej lekturze, która miejsca-

dokonać rzetelnej i natychmiastowej weryfikacji wygła-

mi z „przymrużeniem oka” opisuje współczesny nam

szanych przez manipulującego twierdzeń. Oznacza to

przekaz otaczającej rzeczywistości, możemy utwier-

konieczność odwołania się albo do kryterium prawdy,

dzić się w przekonaniu o wszechobecności „kitu” i jego

albo w przypadku weryfikacji twierdzeń o „zabarwieniu

„wciskaczach”, ale także z łatwością wyrobić sobie pew-

normatywnym”, to znaczy takich, do których nie da się

ną skłonność do rugowania bezrefleksyjnego „łykania

bezpośrednio zastosować kryterium prawdy, do innych

jak młody pelikan karmy” przekazów dnia czy mniej lub

„słabszych kryteriów”, na przykład racjonalności bądź

bardziej wyszukanych prób manipulacji.

słuszności”4.
Innym sposobem manipulacji jest jak się okazuje,
nieśmiertelne i trwałe „Posługiwanie się nowomową”.
3 Ibid. S.49-50.
4 Idem.s.52.

5 Idem. s. 40.
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Łacina po trzykroć
Zebrał: RADCA PRAWNY Przemysław Majewski
Poniżej przedstawiam trzy łacińskie inskrypcje z kolumn Sądu Najwyższego (łącznie jest ich 85, ale te trzy
wyraźnie pasują mi do aktualnej rzeczywistości):

Ius publicum privatorum pactis mutari non potest.
Prawo publiczne nie może być zmieniane umowami [osób] prywatnych.
Fragment pochodzący z księgi 2 quaestionum Papiniana, zamieszczony w tytule14,
księgi 2 Digestów justyniańskich (De pactis)
***
Incivele nisi tota lege perspecta una aliqua particular eius proposita iudicare vel respondere.
Nieprawidłowe jest wydawanie wyroku lub opinii prawnej bez uwzględnienia całości ustawy,
na podstawie jednego jej fragmentu. Fragment pochodzi z 9 księgi digestów Celsusa, zamieszczony
w 3 tytule księgi 1 Didestów justyniańskich
***
Quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur.
Co wszystkich jednakowo dotyczy, winno być przez wszystkich zatwierdzone.
Część fragmentu konstytucji cesarza Justyniana z roku 531, przekazanego w 59 tytule,
5 księgi Kodeksu Justyniańskiego.
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„Kuchnia dla zabieganych,
zapracowanych i niemających czasu
na gotowanie”
RADCA PRAWNY Elżbieta Podraza

Kotlety ziemniaczane w sosie pomidorowym

W

iosna tuż, tuż. Na moim parapecie urosła
już rzeżucha, coraz dłuższe i cieplejsze
dni zachęcają do aktywności, a co za tym

idzie - lekkiej kuchni. Ale, no właśnie – (moja babcia
mawiała, że wszystko co przed „ale”, staje się nieważne
;-) – tu pojawia się paradoks – niby cieplej, niby jaśniej,
a chce się jednak wrzucić „na ruszt” coś ciepłego i sycącego. Wykorzystując ostatnie podrygi odchodzącej
zimy, postanowiłam zachęcić Was do przyrządzenia
potrawy oszczędzającej zarówno czas, jak i fundusze,
a z drugiej strony sycącej i bardzo smacznej.

Fot. pat-elnia.blogspot.com

Do przygotowania kotletów ziemniaczanych w sosie
pomidorowym potrzebne będą:
• ziemniaki tłuczone (najlepiej jeśli zostaną z obiadu)
• średniej wielkości cebula (na 5 średniej wielkości ziemniaków potrzebna jest 1 średniej wielkości
cebula) – zeszklona na maśle
• tłuszcz do smażenia
• przecier pomidorowy (ja korzystam ze swoich zapasów w spiżarni) – robię sos pomidorowy z 1 l
przecieru pomidorowego
• sól, pieprz do smaku
• kawałek boczku lub kiełbasy (wolę to danie w wersji z wiejską kiełbasą)- ilość wedle uznania – wersja
bezmięsna jest również smaczna
• ser żółty w plastrach, np. typu gouda
• odrobina mąki pszennej i ziemniaczanej – tyle, żeby
ciasto się skleiło
• 1 jajo na 5 ugotowanych ziemniaków

Fot. Eric Prouzet

• garść świeżej natki pietruszki
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Fot. Stefan Vladimirov

WYKONANIE:
Do zmielonych ziemniaków dodaję jajo, mąkę,
przesmażoną kiełbaskę i zeszkloną cebulę. Następnie
przyprawy do smaku, a na koniec mąkę.

i szybko nie wraca.
Korzystając z okazji pragnę życzyć Wam dużo rado-

Formuję niewielkie kotlety grubości około 1 cm

ści, pogody ducha i wiosny w sercu na nadchodzące

i smażę je na rumiano z obu stron. Pod koniec smaże-

Święta Wielkanocne. A kulinarnie podpowiem jeszcze

nia na wierzch kotleta wykładam plaster sera żółte-

tylko, że zalecam odświeżenie mojego ubiegłorocznego

go i kończę smażenie pod przykryciem (do momentu

przepisu na barszcz wielkanocny - warto go mieć na

roztopienia sera).

wielkanocnym stole.

W tak zwanym międzyczasie, w drugim garnku redukuję pomidory (czyli gotuję je bez przykrycia do
momentu zmiany konsystencji na dosyć gęsty sos). Dla
mnie takie pomidory są pyszne same w sobie i wobec
tego nie uszczęśliwiam ich bardziej (ponieważ to przecier, są już posolone - jeśli nie macie takich w domu,
zalecam delikatne posolenie sosu). Jeśli mam, dodaję
do sosu garść świeżej natki pietruszki.
Kotlet na talerz. Sos na kotlet i voila! Gotowe. Szybkie i smaczne danie w sam raz na ostatnie podrygi
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„Z życia wzięte”
RADCA PRAWNY Przemysław Witkowski

Sport i polityka
Niezwykle ciekawe jest zjawisko wzajemnego oddzia-

Wracając jeszcze do tematyki olimpijskiej trzeba

ł ywania na siebie dwóch światów: sportu i polityki. Już

podkreślić, że w czasach „zimnej wojny" igrzyska olim-

władcy starożytnej Grecji nagradzali olimpijczyków,

pijskie stanowił y arenę rywalizacji radziecko-amery-

czyniąc to z chęci przypodobania się poddanym. Na

kańskiej o zwycięstwo w klasyfikacji medalowej igrzysk

ziemiach polskich pierwsza organizacja sportowa poja-

olimpijskich. Kulminacją tej rywalizacji stał się... bojkot

wiła się w 1867 r. – we Lwowie powstało Towarzystwo

sportowy igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980

Gimnastyczne „Sokół ”.

roku (zbojkotowanych przez Amerykanów) oraz w Los

Jednakże pierwsze systemowe wykorzystanie wyda-

Angeles w 1984 roku (zbojkotowanych przez ZSRR

rzeń sportowych do celów politycznych miało miejsce

i państwa bloku wschodniego). Bojkoty te miał y miał y

podczas igrzysk olimpijskich w Berlinie w 1936 roku.

w założeniu uderzyć w ideologicznego rywala poprzez

Adolf Hitler, dostrzegając propagandowy potencjał

zdeprecjonowanie znaczenia organizowanych przez

sportu, doprowadził do pierwszej transmisji transmisji

niego letnich igrzysk olimpijskich. Polityka sportowa

telewizyjnej z wydarzenia sportowego. Od tego czasu

państwa stała się zatem narzędziem do walki poli-

zaobserwować można z jednej strony sukcesywną

tycznej i ideologicznej, choć przyczynia się także do

komercjalizację sportu, zaś z drugiej – rozwój niedo-

zacieśniania współpracy międzynarodowej, chociażby

zwolonego wspomagania organizmu, tj. dopingu.

w zwalczaniu dopingu w sporcie.

Fot. Florian Schmetz
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Fot. Jannik Skorna

Cóż takiego jest w sporcie, że przyciąga do siebie
media, pieniądze, widzów? Nieprzewidywalność. Trud-

ności rasowych.

no znaleźć inną dziedzinę, w której końcowy rezultat

Dostrzegając sport jako narzędzie prowadzenia po-

zależałby od tak wielu czynników, a historia sportu

lityki wizerunkowej, Katar ubiegał się o organizacje

pokazuje, że wielkie niespodzianki zdarzał y się dość

Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Uzyskanie organiza-

często.

cji mundialu przez Katar stanowi element przemyślanej

Przed sezonem 2015/2016 za zdobycie piłkarskiego

strategii, przynoszącej Katarowi popularność na ca-

mistrzostwa Anglii przez Leicester City płacono w sto-

ł ym świecie, tak jak chociażby sponsorowanie drużyny

sunku 5000:1. Świat zadziwiła również reprezentacja

FC Barcelona.

Grecji podczas mistrzostw Europy w 2004 roku. James

Nie sposób zajmować się stykiem polityki i sportu

Douglas został uznany za najbardziej nieoczekiwanego

w oderwaniu od personaliów. W polskim Sejmie zasia-

zwycięzcę pasa w wadze ciężkiej pokonując sensacyj-

da znany dziennikarz sportowy, Tomasz Zimoch czy też

nie w 1990 roku Mike Tysona.

Jagna Marczułajtis-Walczak – była olimpijka, snow-

A cóż powiedzieć o występie piłkarskiej reprezentacji

boardzistka. W polskiej polityce zaistniał y wszakże

Danii w Mistrzostwach Europy w 1992 r? Duńczycy

takie sportowe osobistości, jak Szymon Ziółkowski,

wygrali turniej, na który się nie zakwalifikowali! Po

Maciej Żurawski, Adam Korol, Roman Kosecki czy

wykluczeniu z turnieju reprezentacji Jugosławii z uwagi

Jan Tomaszewski.

na konflikt w Bośni i Hercegowinie, Duńczycy dowiedzieli się o swoim udziale w turniej dziewięć dni przed
jego rozpoczęciem. I zdobyli mistrzostwo Europy
w niesamowitym stylu.
W ostatnim czasie wydarzenia sportowe wykorzystywane są coraz częściej do zwrócenia uwagi na ważne kwestie społeczne. Forma „klęczącego protestu”
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powstała w USA jako forma protestu w kwestii nierów-

Pozostaje tylko pytanie: czy więcej jest sportu
w polityce, czy polityki w sporcie?
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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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