


Szanowni Państwo Radcowie Prawni 
i Aplikanci Radcowscy

   trzeci rok kadencji Organów Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Łodzi już za nami. 
W dniu 22 marca 2019r. odbyło się Zgro-
madzenie sprawozdawcze Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Łodzi. Wszystkich za-
interesowanych działalnością i wydarzenia-
mi podejmowanymi w ostatnim roku zachę-
cam do lektury sprawozdań zamieszczonych  
na stronie internetowej Izby.

 Ostatni kwartał 2018 roku upłynął 
w szczególności na aktywności w obszarach wi-
zerunku zawodu radcy prawnego oraz edukacji 
prawnej, wymagającej chociaż krótkiego pod-

sumowania.  
W okresie od 2 października do 2 grudnia 2018r. pro-

wadzona była kolejna już kampania wizerunkowa zawodu rad-
cy prawnego – „Z radcą prawnym bezpieczniej,” zorganizowa-
na przez IRP w Łodzi. Kontynuowaliśmy w tym zakresie współpracę  
z Agencją Reklamową PSV. 
Celem kampanii, tak jak dotychczas, były ziałania na rzecz przybliżenia  
odbiorcom, w przyjazny sposób, działalności radców prawnych. W komu-
nikacji postawiono na łatwy, zrozumiały dla odbiorcy język, jednocześnie 
wskazując problemy, z którymi spotykamy się na co dzień, a wymagające po-
mocy prawnej. Layout kampanii oparty był na autorskich zdjęciach radców 
prawnych – kobiety i mężczyzny, uatrakcyjnionych o elementy ilustracji. Do 
promocji zawodu wykorzystano billboardy zamieszczone w Łodzi, Piotrko-
wie Trybunalskim, Rawie Mazowieckiej, Sieradzu i Skierniewicach oraz po-
wierzchnie reklamowe na nośnikach elektronicznych MPK – Łódź Sp. z o.o. 
– monitorach LCD, biletomatach w autobusach i tramwajach, biletomatach 
stacjonarnych, nośnikach typu ATL, citylight`ach w wiatach przystankowych, 
bannerach reklamowych (podlinkowanych do strony internetowej www.oir-
plodz/dla-ciebie). Wykupiona została także promocja profilu Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Łodzi na portalu społecznościowym Facebook.
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W ramach działań PR byliśmy także obecni w mediach, w szczególności 
w programie „Łodzią po regionie” na antenie TVP 3 oraz w magazynie „Life 
in. Łódzkie”.
Wyrażam przekonanie, że przeprowadzona kampania wizerunkowa stanowi 
kolejny krok w zwiększaniu rozpoznawalności naszego zawodu i wzmacnia-
niu społecznego przekazu, że radca prawny to pewna i kompetentna pomoc 
dla każdego. Jednocześnie musimy mieć świadomość, że przed Samorządem 
cały czas jest zadanie budowania pozytywnego wizerunku zawodu i niezbęd-
na jest w tym zakresie kontynuacja działań oraz poszukiwanie nowych form 
aktywności.
Składam serdeczne podziękowania Komisji ds. Wizerunku Zawodu i Integra-
cji Środowiskowej Rady OIRP w Łodzi pod przewodnictwem radcy prawnego 
Jacka Wawrzynkiewicza za zaangażowanie w organizację kampanii wizerun-
kowej, pomysły i ich konsekwentną realizację. 
 W obszarze edukacji prawnej, poza zaangażowaniem wiosną 2018 
roku w organizację okręgowego etapu trzeciej już edycji Ogólnopolskiej 
Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gim-
nazjalnych realizowanej przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Izby 
Radców Prawnych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu”, w ramach  
VI edycji Tygodnia Konstytucyjnego #MojaKonstytucja, organizowanego 
w dniach 19 – 25 listopada 2018r. przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa 
Hołdy, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich Adama 
Bodnara, radcowie prawni OIRP w Łodzi: Anna Kaczyńska, Joanna Krawczyk 
– Kaszyńska i Aleksandra Woszczatyńska przeprowadziły  z uczniami   klas 
pierwszych i klas maturalnych Technikum Nr 3 w Łodzi zajęcia na temat zna-
czenia Konstytucji w życiu codziennym. 
Ponadto, w listopadzie i grudniu 2018r. Okręgowa Izba Rad-
ców Prawnych w Łodzi po raz kolejny zorganizowa-
ła akcję pod nazwą „Szkoła bliższa prawu – cykl zajęć o prawie”,  
do której w tej edycji zgłosiło się 57 łódzkich szkół. Przedsięwzię-
cie ponownie objęła patronatem honorowym Prezydent Miasta Ło-
dzi Hanna Zdanowska. Akcja stanowiła,w znacznie szerszym wy-
miarze, kontynuację przeprowadzonych w 2017r. lekcji prawa  
w łódzkich szkołach podstawowych i gimnazjach, obejmując w 2018r. poza 
szkołami podstawowymi także technika i licea ogólnokształcące. Lekcje 
w szkołach  przeprowadziło 25 radców prawnych: Magdalena Baś, Aleksan-
dra Dziubińska, Joanna Gawdzik - Zawalska. Michał Gawlak, Magdalena Ja-
nuszewska, Filip Jurkiewicz, Tomasz Kos, Małgorzata Kosela - Rębowska, 
Marta Krajewska, Beata Kuźmicka, Małgorzata Kwiatkowska, Ewa Ludwi-
czak, Maciej Łokaj, Monika Maciejczak, Paulina Majewska, Katarzyna Mróz, 
Izabela Ostojska, Aleksandra Oszczęda - Gaj, Radomir Studziński, Michał Ru-
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mowicz, Małgorzata Rybarczyk, Marta Strzelecka, Anna Walter, Aleksandra 
Woszczatyńska i Aleksandra Zawadowska.
Organizacją oraz koordynacją wszystkich działań związanych z edukacją pra-
wa  w szkołach zajmowała się Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi Aleksandra 
Grocholska – Jankowska.
Wszystkim zaangażowanym w projekty edukacyjne Radcom Praw-
nym składam serdeczne podziękowania. To dzięki Wam jesteśmy obec-
ni i widoczni w przestrzeni publicznej, a zawód radcy prawnego sta-
je nie tylko bardziej rozpoznawalny, ale wpisuje się także w ten sposób  
w społeczną misję edukacyjną, która jest jednym z podstawowych zadań praw-
niczego zawodu zaufania publicznego.

 Z dniem 31 grudnia 2018r. zakończył się kolejny rok szkoleniowy na 
aplikacji radcowskiej. W roku szkoleniowym 2018 w Okręgowej Izbie Rad-
ców Prawnych w Łodzi najlepsze wyniki w nauce na poszczególnych latach 
aplikacji osiągnęli:
I rok 
Weronika Gozdek 
Olga Malinowska  
Natalia Masica  
II rok 
Mateusz Panienkowski  
Artur Murgrabia  
Jakub Łopusiewicz  
Rafał Krześkiewicz  
III rok 
Julia Lubińska  
Marcin Czuchryta  
Konrad Dałek  
Przemysław Kaczmarek  
Mateusz Kuśmirek 
Piotr Mudzo 
Justyna Nowak 
Zuzanna Słupicka 
Anna Sobczyk 
Aleksandra Szymańczyk 
Barbara Klinkiewicz  
Marcin Kozłowski 

 Serdecznie gratuluję i życzę co najmniej takich sukcesów w roku 2020 ! J
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 Siódme prawnicze spotkanie w karnawale już za nami. Kontynuowali-
śmy organizację Balu Prawnika w fabrycznych wnętrzach dawnego imperium 
Izraela Poznańskiego, gdzie dzisiaj funkcjonuje hotel Andels. I był to, jak zwy-
kle, wieczór bardzo udany – pełen tańców, niespodzianek, rozmów z dawno 
niewidzianymi znajomymi, radości. Za ten kolejny bal słowa serdecznych po-
dziękowań tradycyjnie już kieruję do radcy prawnego Jacka Wawrzynkiewi-
cza, którego zaangażowanie, pomysły i talenty organizacyjne od samego po-
czątku tej inicjatywy środowisk prawniczych powodują, że jest ona nie tylko 
niezapomnianym, ale również każdego roku wyczekiwanym wydarzeniem.  

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi po raz kolejny włączyła się  
w organizowaną od 2010r. akcję pro publico bono Tydzień Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem - ogólnopolską akcję, której patronuje Mini-
sterstwo Sprawiedliwości. Ideą Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób 
pokrzywdzonych przestępstwem.

 W przedsięwzięcie tradycyjnie włączyli się nasi Koleżanki i Koledzy.  
W dniu 21 lutego 2019r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Ło-
dzi pokrzywdzonym przestępstwem pomagali radcowie prawni: Agnieszka 
Caban, Rafał Królikowski, Katarzyna Mróz i Katarzyna Nyka.

 Serdecznie dziękuję za zaangażowanie oraz tak potrzebną pomoc 
i wsparcie dla wszystkich potrzebujących.

 Miło mi poinformować, że podczas posiedzenia Krajowej Rady 
Radców Prawnych w dniach 15 – 16 marca 2019r. radca prawny OIRP 
w Łodzi Ewa Górska odebrała statuetkę Kryształowego Serca Radcy Praw-
nego, jako laureatka dorocznego, ogólnopolskiego Konkursu dla rad-
ców prawnych zaangażowanych w działalność pro bono, a radca prawny  
dr Jakub Janeta, również z OIRP w Łodzi, wybrany został członkiem Kole-
gium Redakcyjnego kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe.”
Na ręce Wyróżnionych składam gratulacje.

 Egzamin radcowski, który tradycyjnie odbywa się w marcu, już za 
nami. Życzę wszystkim, którzy w tym roku przystąpili do egzaminu, w szcze-
gólności Absolwentom aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Łodzi, krótkiego czasu oczekiwania na wyniki oraz satysfakcji 
z oceny przez Komisje Egzaminacyjne zdobytej wiedzy i umiejętności pod-
czas wieloletnich przygotowań do należytego wykonywania zawodu radcy 
prawnego.
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 Każdego roku odnosimy sukcesy sportowe na Ogól-
nopolskich Mistrzostwach Narciarskich i Snowboardo-
wych Radców Prawnych i Aplikantów. Tak było i tym razem.  
W odbywających się, jak zwykle Krynicy Zdroju, już XVI Mistrzostwach gro-
no medalistów z Łodzi powiększyło się o aplikanta radcowskiego II roku Nelę 
Litawską, która została podwójną Mistrzynią Polski - w narciarskim salolmie 
gigancie w IV kategorii wiekowej kobiet oraz w slalomie równoległym w ka-
tegorii open, oraz o aplikanta radcowskiego III roku Filipa Bonowicza – Mi-
strza Polski w snowboardowym slalomie gigancie w IV kategorii wiekowej 
mężczyzn.
Bardzo dobre wyniki osiągnęli również aplikant radcowski Michał Maćkie-
wicz, który zajął  IV miejsce w snowboardowym slalomie gigancie w IV kate-
gorii wiekowej mężczyzn, oraz zawodnicy startujący w narciarskim slalomie 
gigancie mężczyzn - radca prawny Dariusz Gałwiaczek (V miejsce), radca 
prawny Marek Pilc (VI miejsce) i aplikant radcowski Rafał Krześkiewicz (IX 
miejsce). 
Wielkie gratulacje dla wszystkich Sportowców z OIRP w Łodzi !  

Już niedługo Święta Wielkanocne. Wszystkim Radcom Prawnym 
i Aplikantom Radcowskim naszej Izby życzę radosnych i rodzinnych Świąt. 
Życzę, aby Święta były czasem zadumy i refleksji, ale także wiosennej, sło-
necznej atmosfery.   

           Grzegorz Wyszogrodzki
   
 
     
                Dziekan Rady
     Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
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Nowy numer Tylnej 14 pojawia się wraz 
z wiosenną aurą, która jak mam nadzieję za-
gości również w naszych sercach i umysłach. 
 
Dzisiaj dość nietypowo nie będę pisał co w nume-
rze, choć jak zwykle znajdziecie Państwo w nim 
wiele ciekawych wiadomości i komunikatów z ży-
cia samorządu. Dzisiaj więcej uwagi chce poświę-
cić rocznicy 15 – lecia wejścia Polski do Unii Eu-
ropejskiej, którą będziemy obchodzić 1 maja. We-
dług mnie wykazaliśmy się jako obywatele dużą 
dojrzałością głosując w dniach 7-8 czerwca 2003 r 
za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Dla 

przypomnienia na pytanie „Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypo-
spolitej Polskiej do Unii Europejskiej?” tak odpowiedziało 77,45% biorących udział 
w referendum  (13 516 612). 22,55% z nich (3 936 012) odpowiedziało nie. Dla mnie 
członkowsko w Unii Europejskiej stało się punktem przełomowym w rozwoju nasze-
go kraju. Postęp wynikający z naszej przynależności do UE widać na każdym kroku. 
Rozwój infrastruktury komunikacyjnej, infrastruktury miast i wsi, uczelni wyższych, 
rolnictwa i wielu, wielu innych dziedzin naszego życia widać gołym okiem. Od 2007 r 
możemy bez paszportu podróżować po całym obszarze Unii Europejskiej. Swobodny 
przepływ towarów i usług zwiększył dostęp w Polsce do wielu kiedyś nieosiągalnych 
dóbr. Młodzież korzysta z różnych form wymiany i kształcenia. Z pewnością wiele osób 
z naszej radcowskiej młodzieży korzystało z różnych wynikających z naszej przynależ-
ności do Unii form kształcenia.

Dla przypomnienia według Ministerstwa Finansów w latach 2004–2018 do 
Polski napłynęły środki w wysokości 153,3 mld euro, a składki do budżetu UE wyniosły 
50,5 euro (saldo rozliczeń było dodatnie i wyniosło 440 mld zł).

 Instytucje Unii Europejskiej stanowią przynajmniej częściowe gwarancje za-
chowanie, w trudnych czasach rozpowszechniania się wszelkiego rodzaju nacjonali-
zmów, autorytaryzmów, ksenofobii i populizmu, demokratycznego Państwa prawa.

Pamiętając o tym wszystkim w dniu 15 rocznicy wejścia Polski do Unii Eu-
ropejskiej chciałbym życzyć wszystkim, aby Polska wraz Unią Europejską rozwijały 
się harmonijnie, żeby współpraca, tolerancja i pomoc słabszym towarzyszyły naszym 
działaniom. To po prostu nam się należy.

      Jacek Wawrzynkiewicz 
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Wieści z KIRP

Koleżanki i Koledzy,

w tym numerze naszego periodyka „Tylna” postanowiłam zwrócić 
uwagę na zagadnienia, z którymi zwracają się radcowie prawni do Komisji Ety-
ki i Wykonywania Zawodu, która działa przy KRRP.

Odpowiadając na zapytania, wnioski i wątpliwości ujawniające się 
w trakcie wykonywania zawodu, Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu w stycz-
niu 2019 r. przygotowywała projekty rozstrzygnięć, w sprawach, które do niej 
zostały zgłoszone.

 Z uwagi na to, że problemy mogą się okazać również interesujące dla 
Państwa, poniżej je specyfikuję, z tą wskazówką, że stanowiska Komisji można 
uzyskać kontaktując się z Biurem K.R.R.P.

Dotyczyły one następujących zagadnień:
- zajmowania przez radcę prawnego stanowiska „prawnik” w jednost- 

    ce organizacyjnej  sektora prywatnego;
                 - wyłączenia się od prowadzenia „sprawy własnej” w rozumieniu art. 15  
   ustawy o radcach prawnych; 

- problemów związanych z wykonywanie funkcji  pełnomocnika  
   „z urzędu”;
- kwestii obrońcy, radcy prawnego pozostającego w   stosunku pracy,      
   w sprawach o  wykroczenia i wykroczenia karne skarbowe;
- rozumienia pojęcia „radca prawny nie pozostaje w   stosunku pracy”  
   użytego w treści art. 8 ust. 6 ustawy o radcach prawnych;
- możliwości wykonywania przez radcę prawnego usług w zakresie  
   świadczenia pomocy prawnej za pomocą środków komunikacji
  elektronicznej;
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- zakresu finansowego odpowiedzialności pracownika –  radcy praw 
   nego za szkodę wyrządzoną pracodawcy przy wykonywaniu czynno 
    ści zawodowych.
       

           Pragnę ponadto zwrócić uwagę na istotne z punktu widzenia wykonywa-
nia naszego zawodu opinie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji, a to:
- opinię z dnia 5 stycznia 2019 r. w sprawie ewentualnego naruszenia tajemni 
   cy radcowskiej w wyniku przesłania jednolitego pliku kontrolnego,
- uwagi z dnia 7 stycznia 2019 r. do projektu objaśnień podatkowych „Informa 
   cje o schematach podatkowych (MDR),
- opinię z dnia 14 lutego 2019 r. dotyczącą projektu ustawy Prawo Zamówień  
   Publicznych (nr z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów UD472),
- opinię z dnia 10 października 2018 r. w sprawie warunków zatrudnienia rad 
   ców prawnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
- opinię z dnia 13 października 2018 r. w sprawie warunków wynagradzania  
   radców prawnych zatrudnionych w administracji skarbowej,
- wystąpienie z dnia 14 listopada 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  
  Osobowych zawierające wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie statusu, jaki  
  w zakresie przetwarzania danych osobowych związanych z usługami prawni 
  czymi świadczonymi wobec klientów, przysługuje radcy prawnemu wykonu 
   jącemu zawód w poszczególnych formach prawnych  prowadzenia działal 
   ności, w szczególności wskazania, że przysługuje mu status administratora  
    lub osoby upoważnionej do przetwarzania, w zależności od formy
    wykonywania zawodu.
Wyżej wskazane opinie zostały opublikowane na stronie www.kirp.pl w za-
kładce OBSiL.

          In -Radca Prawny – Ewa Górska została wyróżniona 
statuetką „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” 
za udzielanie bezinteresownej pomocy na rzecz 

potrzebujących. 

Gratulacje!
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formuję, że Komisja Praw Człowieka działająca w naszej Izbie zamierza zor-
ganizować w maju br. panel dyskusyjny na temat mowy nienawiści. Uczest-
nikami panelu będą socjolog, psycholog, dziennikarz i radca prawny. Komisja 
realizując przesłanie zawodu zaufania publicznego chciałaby skierować to wy-
darzenie przede wszystkim do osób nie będących radcami prawnymi, w tym 
do pracowników socjalnych, nauczycieli, uczniów…., których zamierzamy za-
prosić do udziału w panelu.
        Wszyscy dostrzegamy, że problem mowy nienawiści przybiera coraz więk-
sze rozmiary. Wydawało się, że po tragicznym wydarzeniu z grudnia zeszłego 
roku nastąpi głębsza refleksja, a kreatorzy życia publicznego poważnie potrak-
tują składane wówczas deklaracje. 
        Niestety, jak to już wielokrotnie w przeszłości miało miejsce, słowa nie za-
mieniają się w czyny. Dostrzegając zatem skalę i zagrożenia wynikające z tego 
destrukcyjnego zjawiska postanowiliśmy podjąć ten problem organizując pa-
nel.
               
        Zamieszczam również pismo Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane 
do Prezesa K.R.R.P. w związku ze stanowiskiem Prezydium K.R.R.P. z dnia 21 
stycznia 2019 r. w sprawie zwalczania mowy nienawiści. 

Święta Wielkanocne to czas refleksji, wyciszenia, spotkań rodzinnych i odpo-
czynku. Życzę Państwu, by te Święta upłynęły w wiosennej aurze, która daje 
nadzieję na pomyślne jutro.
                                                                                                       
                                                                                                          Ewa Stompor-Nowicka     
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W okresie od 2 października do 2 grudnia 
2018r. zorganizowana została przez Okrę-
gową Izbę Radców Prawnych w Łodzi we 
współpracy z Agencją Reklamową PSV, 
przy zaangażowaniu Komisji Rady ds. 
Wizerunku i Integracji Środowiskowej, 
kolejna edycja kampanii wizerunkowej 
zawodu radcy prawnego – „Z radcą praw-
nym bezpieczniej.”

 
W dniach 19 - 25 listopada 2018 r. odbyła 
się VI edycja Tygodnia Konstytucyjnego 
#MojaKonstytucja, organizowanego przez 
Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy,  
pod honorowym patronatem Rzecz-
nika Praw Obywatelskich Ada-
ma Bodnara. W ramach wydarze-
nia radcowie prawni OIRP w Łodzi: 
Anna Kaczyńska, Joanna Krawczyk  

– Kaszyńska i Aleksandra Woszczatyńska 
przeprowadziły  z uczniami  klas pierw-
szych i klas maturalnych Technikum Nr 3 
w Łodzi zajęcia na temat znaczenia Kon-
stytucji w życiu codziennym. 

 
W listopadzie i grudniu 2018r. Okręgowa 
Izba Radców Prawnych w Łodzi po raz 
kolejny zorganizowała akcję pod nazwą 
„Szkoła bliższa prawu – cykl zajęć o pra-
wie.” Przedsięwzięcie ponownie obję-
ła patronatem honorowym Prezydent 
Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Akcja 
stanowiła, w znacznie szerszym wymia-
rze, kontynuację przeprowadzonych 
w 2017r. lekcji prawa w łódzkich szkołach 
podstawowych i gimnazjach, obejmując 
w 2018r. poza szkołami podstawowymi 
także technika i licea ogólnokształcące. 
Do edycji programu „Szkoła bliższa prawu 
– cykl zajęć o prawie” w 2018r. zgłosiło się   
57 łódzkich szkół. Lekcje w szkołach  
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przeprowadziło 25 radców prawnych: 
Magdalena Baś, Aleksandra Dziubiń-
ska, Joanna Gawdzik - Zawalska. Michał 
Gawlak, Magdalena Januszewska, Filip 
Jurkiewicz, Tomasz Kos, Małgorzata Ko-

sela - Rębowska, Marta Krajewska, Beata 
Kuźmicka, Małgorzata Kwiatkowska, Ewa 
Ludwiczak, Maciej Łokaj, Monika Maciej-
czak, Paulina Majewska, Katarzyna Mróz, 
Izabela Ostojska, Aleksandra Oszczęda 
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- Gaj, Radomir Studziński, Michał Rumo-
wicz, Małgorzata Rybarczyk, Marta Strze-
lecka, Anna Walter, Aleksandra Woszcza-
tyńska, Aleksandra Zawadowska.
 

 
W dniu 17 grudnia 2018 r. w Centrum 
Wystawienniczo – Konferencyjnym Expo-
-Łódź przy al. Politechniki 4 w Łodzi 
odbyło się uroczyste ślubowanie apli-
kantów radcowskich, którzy w styczniu  
2019 r. rozpoczęli aplikację radcowską. 
Ślubowanie odebrał Dziekan Rady OIRP 
w Łodzi Grzegorz Wyszogrodzki. 
W grudniu 2018 r. 63 aplikantów radcow-
skich III roku OIRP w Łodzi zakończyło 
trzyletnią aplikację radcowską. 

 
W dniu 28 grudnia 2018r. pomiędzy Są-
dem Arbitrażowym Polski Centralnej przy 
Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej 
z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 34  
a OIRP w Łodzi zostało zawarte porozu-

mienia o współpracy partnerskiej w za-
kresie promowania idei arbitrażu i me-
diacji w Polsce.
W dniu 6 stycznia 2019 r. w Stacji Nowa Gdy-
nia Centrum Sportu w Zgierzu gwiazdkę  
dla dzieci radców prawnych. 
Dzieciom zapewniono atrak-
cje w formie zabaw tanecznych  
i konkurencji sportowych, na zakończe-
nie dzieci otrzymały od Mikołaja paczki  
ze słodyczami. W gwiazdce uczestniczyło 
ponad 220 dzieci.

 
W dniu 2 lutego 2019 r. odbył się VII Bal 
Prawników w hotelu Andels w Łodzi, 
współorganizowany przez Okręgową Izbę 
Radców Prawnych w Łodzi, Izbę Adwo-
kacką w Łodzi, Izbę Komorniczą w Łodzi, 
Izbę Notarialną w Łodzi i Stowarzyszenie 
Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Ło-
dzi. W balu uczestniczyli przedstawiciele 
wszystkich zawodów prawniczych.



17

       



18

    



19

W dniach 18 – 24 lutego 2019r. odbyła się 
kolejna edycja akcji „Tydzień Pomocy Oso-
bom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, 
w ramach której w dniu 21 lutego 2019r.  
w siedzibie OIRP w Łodzi udzielali porad 
prawnych radcowie prawni: Agniesz-
ka Caban, Rafał Królikowski, Katarzyna 
Mróz, Katarzyna Nyka.

 
W dniach 28 lutego – 3 marca 2019r. 
w Krynicy Zdroju reprezentacja OIRP  
w Łodzi uczestniczyła w XVI Ogólno-
polskich Mistrzostwach Narciarskich  
i Snowboardowych Radców Prawnych 
i Aplikantów Radcowskich.
Dwukrotną złotą medalistką została apli-
kant II roku Nela Litawska, w narciarskim 
salolmie gigancie w IV kategorii wieko-
wej kobiet oraz w slalomie równoległym 
w kategorii open. 
Złotym medalistą w snowboardowym 
slalomie gigancie w IV kategorii wieko-
wej mężczyzn został aplikant III roku Filip 
Bonowicz.
Bardzo dobre wyniki osiągnęli również 
aplikant radcowski Michał Maćkiewicz 
(IV miejsce w snowboardowym slalomie 
gigancie w IV kategorii wiekowej męż-
czyzn), radca prawny Dariusz Gałwiaczek 
(V miejsce w narciarskim slalomie gigan-
cie w VII kategorii wiekowej mężczyzn), 
radca prawny Marek Pilc (VI miejsce w  
narciarskim slalomie gigancie w VII kate-
gorii wiekowej mężczyzn) oraz aplikant 
radcowski Rafał Krześkiewicz (IX miejsce 
w narciarskim slalomie gigancie). 
Wielkie gratulacje !

 
W lutym 2019r. Okręgowa Izba Radców 
Prawnych w Łodzi objęła patronatem 
organizacyjnym drugą edycję Triathlonu 
Prawniczego. Triathlon Prawniczy jest 

konkursem organizowanym przez Euro-
pejskie Stowarzyszenie Studentów Pra-
wa ELSA Łódź, składającym się z trzech 
etapów – testu, kazusu oraz glosy w wy-
branej przez uczestników kategorii – cy-
wilnej lub karnej.

 
W dniu 11 marca 2019r. w siedzi-
bie Sądu Rejonowego dla Łodzi 
-Śródmieścia w Łodzi odbyło się uroczy-
ste podpisanie porozumienia organizacji 
mediatorów o wzajemnej współpracy 
– Łódzkie Porozumienie Mediatorów 
pomiędzy Ośrodkiem Mediacji Radców 
Prawnych w Łodzi, Ośrodkiem Media-
cji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej 
w Łodzi, Wojewódzkim Centrum Arbitra-
żu i Mediacji, Stowarzyszeniem Mediato-
rów PACTUS i Stowarzyszeniem Mediato-
rów „Porozumienie” oraz, kolejno, poro-
zumienia ramowego pomiędzy Prezesem 
Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia  
w Łodzi i Łódzkim Porozumieniem Me-
diatorów dotyczącego upowszechniania 
i promowania instytucji mediacji, które 
określa ramowe zasady współpracy stron 
w celu propagowania mediacji, jako 
polubownego sposobu rozwiązywania 
sporów oraz tworzenia dobrych praktyk 
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mediacyjnych. Wydarzenie zarejestro-
wała TVP S.A. Oddział w Łodzi – program 
TVP 3 Łódź. OIRP w Łodzi reprezentowa-
li Dziekan Rady Grzegorz Wyszogrodzki 
i Wicedziekan Rady Aleksandra Grochol-
ska – Jankowska. W uroczystości uczest-
niczyła także Kierownik Ośrodka Mediacji 

Radców Prawnych w Łodzi r.pr. Aleksan-
dra Krysztofiak oraz liczne grono radców 
prawnych – mediatorów OIRP w Łodzi.

W dniu 15 marca 2019r., z udziałem rad-
ców prawnych OIRP w Łodzi, odbyła się 
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na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Łódzkiego konferencja na-
ukowa „Małżeństwo, jego zawarcie oraz 
rejestracja w kontekście międzynarodo-
wym”, zorganizowana przez Zakład Mię-
dzynarodowego Obrotu Cywilnego Ka-
tedry Prawa Cywilnego oraz Studenckie 
Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Han-
dlowego Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego.

 
Laureatem nagrody dorocznej edycji kon-
kursu „Kryształowe Serce Radcy Prawne-
go”, organizowanym przez Krajową Izbę 
Radców Prawnych, z OIRP w Łodzi została 
r.pr. Ewa Górska. Uroczystość wręczenia 
statuetek Laureatom Konkursu odbyła 
się w dniu 15 marca 2019r. w Warszawie.
Pani Mecenas gratulujemy i życzymy ra-
dości i satysfakcji z pomocy potrzebują-
cym !

 
Uchwałą Krajowej Rady Radców Praw-
nych z dnia 16 marca 2019r. wieloletni 
wykładowca na aplikacji radcowskiej 
OIRP w Łodzi radca prawny dr Jakub Ja-
neta, adiunkt w Katedrze Prawa Gospo-
darczego i Handlowego Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 
został wybrany członkiem Kolegium Re-
dakcyjnego kwartalnika „Radca Prawny. 
Zeszyty Naukowe.”
Panu Mecenasowi gratulujemy i życzymy 
sukcesów w pracy w  Kolegium Redakcyj-
nym !

 
W dniu 22 marca 2019r. odbyło się do-
roczne, sprawozdawcze Zgromadzenie 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Ło-
dzi. Sprawozdania Organów OIRP w Łodzi 

zamieszczone zostały na stronie interne-
towej.

 
W dniu 29 marca 2019r. w Sądzie Okrę-
gowym w Łodzi odbył się Lokalny Kon-
kurs Krasomówczy, organizowany przez 
Europejskie Stowarzyszenie Studentów 
Prawa ELSA Łódź. Tradycyjnie patronat 
organizacyjny nad wydarzeniem objęła 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Ło-
dzi.

 
W dniu 11 kwietnia 2019r. w Publicznym 
Liceum Ogólnokształcącym Uniwersyte-
tu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata w Łodzi Dziekan Rady 
OIRP w Łodzi Grzegorz Wyszogrodzki, 
z udziałem Dyrektora Liceum dr Tomasza 
Kłosa, przeprowadził lekcje dla Maturzy-
stów nt. etyki zawodów prawniczych. 

 
W dniach 12 – 13 kwietnia 2019r. w Czę-
stochowie odbyło się wyjazdowe posie-
dzenie organów Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Łodzi: Rady, Okręgowej Ko-
misji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dys-
cyplinarnego oraz Rzecznika Dyscyplinar-
nego. Podczas wspólnego posiedzenia 
dyskutowano o bieżących sprawach sa-
morządu, aktywności radców prawnych 
w obszarze mediacji, o prawach człowie-
ka, w tym problematyce przeciwdziałania 
mowy nienawiści, nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz problematyce wizerunku 
zawodu radcy prawnego.

      Jacek Wawrzynkiewicz
     zdjęcia: Jarosław Kawczyński
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W dniach od 28 lutego do 3 marca 
2019 roku w Krynicy Zdroju odbyły 
się XVI Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Narciarskie i Snowboardowe Radców 
Prawnych i Aplikantów zorganizowane 
przez Komisję Integracji Krajowej 
Rady Radców Prawnych. Wydarzenie, 

objęte honorowym patronatem 
Prezesa KRRP mecenasa Macieja 
Bobrowicza, przyciągnęło z całej Polski 
aż 167 miłośników zimowej rywalizacji 
sportowej i aktywnego wypoczynku na 
stoku.
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W tegorocznej edycji imprezy 
przedstawiciele OIRP w Łodzi, podobnie 
jak w latach poprzednich, stanowili 
silną i liczną reprezentację. Członkowie 
łódzkiej Izby w zaciętej, koleżeńskiej 
rywalizacji osiągnęli znakomite wyniki 
sportowe.

Niekwestionowaną liderką łódzkiej 
reprezentacji została multimedalistka 
tegorocznych mistrzostw, aplikantka 
II roku Nela Litawska, która nie tylko 
zwyciężyła w konkurencji narciarskiego 
slalomu giganta w grupie IV kobiet 
tj. kategorii do 35 roku życia, ale 
okazała się również bezkonkurencyjna 
w rozgrywanym metodą eliminacyjną, 
wyjątkowo widowiskowym slalomie 
równoległym, zajmując 1. miejsce 
w kategorii wiekowej open.

Aplikant III roku Filip Bonowicz 
zwyciężył natomiast w konkurencji 
snowboardowej – slalom gigant w grupie 
IV mężczyzn tj. kategorii do 40 roku 
życia. Kolejny z łódzkich reprezentantów, 
aplikant Michał Maćkiewicz startując 
w tej samej grupie otarł się o podium 
zajmując 4. miejsce.

W najsilniejszej i najliczniej 
obstawionej grupie VII mężczyzn tj. 
kategorii pomiędzy 36 a 45 rokiem 
życia, w konkurencji narciarskiego 
slalomu giganta w wewnętrznej, 
łódzkiej rywalizacji doświadczenie 
i znakomite przygotowanie okazały się 
kluczem do sukcesu. Różnice czasowe 
między uczestnikami z naszej Izby były 
minimalne. Podobnie jak w latach 
ubiegłych najlepszym w tym gronie okazał 
się radca prawny Dariusz Gałwiaczek – 
członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
OIRP w Łodzi, który zajął 5. miejsce, 
tuż za nim na 6. miejscu uplasował się 

radca prawny Marek Pilc, a aplikant III 
roku Rafał Krześkiewicz zamknął łódzką 
stawkę zajmując 9. miejsce wśród 13 
zawodników startujących w tej kategorii.

Za najlepsze podsumowanie 
mistrzostw, świadczące o utrwalonym 
przez lata znaczeniu wydarzenia dla 
integracji środowiskowej, należy uznać 
rosnącą z każdym rokiem popularność 
imprezy. Sportowe emocje oraz 
doskonała atmosfera na stoku i poza 
nim powinny stanowić rekomendację 
do wzięcia udziału w kolejnej edycji dla 
członków naszej Izby.

      
      Nela Litawska
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Tematem przewodnim nowego sezonu były i są powroty i pożegnania: reżyserzy 
Paolo Sorrentino i Marek Koterski zrealizowali wybitne obrazy po kilku latach 
milczenia; znakomity twórca hollywoodzki Alfonso Cuarón wraca do Meksyku 
swojego dzieciństwa i składa swoim dziełem hołd europejskiemu kinu autorskiemu. 
Zaś jedna z największych żyjących legend światowego kina, Robert Redford, po raz 
ostatni występuje na srebrnym ekranie.

22.02 godz. 19.30

Oni (2018), Włochy, Francja; 151’

reżyseria: Paolo Sorrentino; 
scenariusz: Paolo Sorrentino, 
Umberto Contarello; zdjęcia: Luca 
Bigazzi; muzyka: Lele Marchitelli; 
obsada: Toni Servillo, Kasia 
Smutniak, Riccardo Scamarcio, Elena 
Sofia Ricci

Drapieżna satyra polityczna ze wspaniałą ścieżką dźwiękową, efektowną stroną 
wizualną i z brawurową rolą Toniego Servillo.

Powrót jednego z najważniejszych współczesnych twórców europejskich po 
kilkuletniej przerwie. Reżyser obsypanego nagrodami „Wielkiego piękna”, 
„Boskiego”, „Młodości” oraz serialu „Młody papież” ponownie sięga po temat 
z włoskiej polityki. Bawiąc się biografią byłego premiera Włoch, Silvio Berlusconiego 
– milionera i potentata medialnego – Sorrentino realizuje film o zepsuciu, korupcji 
oraz odwiecznym mariażu seksu i władzy. A także o „dworze” chciwych pochlebców, 
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jaki wyhodował wokół siebie jeden z najbardziej skompromitowanych współczesnych 
polityków. Za każdym Berlusconim, Orbánem, czy Trumpem są przecież jacyś 
„oni” czerpiący korzyści z populistycznych haseł, kryzysu demokracji i medialnych 
manipulacji.

22.03 godz. 19.30

Roma (2018), Meksyk, USA; 135’

reżyseria, scenariusz i zdjęcia: Alfonso Cuarón; obsada: Yalitza Aparicio, Marina de 
Tavira, Diego Cortina Autrey, Carlos Peralta, Marco Graf

Zdobywca Złotego Lwa na 
festiwalu w Wenecji, jeden 
z faworytów tegorocznego 
wyścigu po Oscary i konkurent 
„Zimnej wojny” (10 nominacji, 
w tym dla najlepszego 
filmu nieanglojęzycznego). 
Najbardziej osobisty film 
reżysera i scenarzysty Alfonso 
Cuaróna („Ludzkie dzieci”, 
„Grawitacja”), w którym 
twórca wraca do rodzinnego 

Meksyku i realizuje wspaniały, pełen miłości hołd kobiet, które go wychowały.

Lata 70. Cleo jest służącą w domu inteligenckiej rodziny mieszkąjacej w Romie, 
zamożnej dzielnicy Meksyku. Pani Sofia, matka czwórki dzieci, usiłuje uporać się 
z przedłużającą się nieobecnością męża. Monotonne życie Cleo zostaje zakłócone 
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przez nieplanowaną ciążę.

Kobiety zmagają się ze zmianami zachodzącymi w ich domu i rodzinie, a tymczasem 
w kraju dochodzi do starć między wspieraną przez rząd milicją a demonstrującymi 
studentami.

12.04 godz. 19.30
7 uczuć (2018), Polska; 116’

reżyseria, scenariusz i muzyka: Marek 
Koterski; zdjecia: Jerzy Zieliński; 
obsada: Michał Koterski, Robert 
Więckiewicz, Gabriela Muskała, 
Katarzyna Figura, Maja Ostaszewska, 
Marcin Dorociński

Radość, złość, smutek, strach, 
samotność, wstyd i poczucie winy. 
Marek Koterski wraca na ekrany po 7 latach milczenia opowieścią wyjątkową, mądrą 
i ważną o 7 uczuciach. Swojego kultowego bohatera, Adasia Miauczyńskiego, posyła 
w podróż do dzieciństwa. W roli głównej obsadził swojego syna. Partnerują mu 
gwiazdy polskiego kina.

Dorosły Adaś, aby nauczyć się przeżywania siedmiu podstawowych uczuć, 
postanawia powrócić do – jak się okazuje – nie do końca beztroskiego okresu. Ta 
nieprzewidywalna wyprawa do przeszłości obfituje w szereg przezabawnych, wręcz 
komicznych sytuacji, ale niesie za sobą również wielkie traumy i wzruszenia.
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24.05 godz. 19.30
Gentleman z rewolwerem (2018), USA; 93’

reżyseria i scenariusz: David Lowery; zdjęcia: Joe Anderson; muzyka: Daniel Hart; 
obsada: Robert Redford, Sissy Spacek, Casey Affleck

Robert Redford, 
jedna z największych 
gwiazd kina, żegna 
się z dużym ekranem 
specjalnie dla niego 
stworzoną rolą, 
nawiązującą do 
legendarnych już 
kreacji z „Żądła” 
czy „Butch Cassidy 
i Sundance Kid”. 

Oparta na faktach historia najbardziej czarującego złodzieja w historii, który wcale 
nie miał ochoty na to, żeby przejść na emeryturę, z więzienia uciekał 30 razy.

Początek lat 80. Forrest Tucker to niezwykle ujmujący mężczyzna, którego 
specjalnością jest rabowanie banków. Nie jest jednak typowym rabusiem i nie chodzi 
tutaj o jego podeszły wiek. Zawsze uprzejmy, nigdy nie robi krzywdy osobom 
postronnym. Kiedy na swojej drodze spotyka piękną Jewel, bez wahania jej wyznaje, 
kim tak naprawdę jest. W pościg za nieuchwytnym przestępcą rusza jednak śledczy 
John Hunt.

      Anna Michalska
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ZAPROSZENIE

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni

i Aplikanci Radcowscy

Nadchodzi czerwiec i tradycyjnie zapraszamy do udziału w 
pikniku, który odbędzie w ogrodzie siedziby naszej Izby, przy ul. 

Tylnej 14 w dniu 15 czerwca 2019r.  
w godzinach 15.30 – 2.00. 

Z pewnością nie zabraknie dobrych humorów, wspaniałej 
muzyki, dobrych potraw i …przede wszystkim czasu na 

rozmowy, których w zabieganej codzienności nie udaje się 
odbyć. 

Serdecznie zapraszamy !!!

P.S. W związku mającymi miejsce w poprzednich latach incydentalnymi, 
niewłaściwymi zachowaniami osób spoza naszej Izby, uprzejmie 

przypominamy, że spotkanie jest przewidziane jedynie dla członków 
naszego samorządu. Uprzejmie prosimy - w celach porządkowych - o 
zabranie ze sobą legitymacji samorządowych lub innych dokumentów 

tożsamości. 
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Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi

OSA w Łodzi Nr 3/2018

Wyrok
z dnia 2 lutego 2018 r. III AUa 122/17

Przewodnicząca: SSA Iwona Szybka
Sędziowie: SA Anna Szczepaniak – Cicha (spr.)
SA Anna Rodak

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, w tym ubezpieczenie osób wykonujących 
pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do któ-
rej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, powstają ̨ ex lege 
z chwilą ziszczenia się przesłanek, a brak wiedzy o faktach, nawet jeśli jest niezawi-
niony, nie zwalnia płatnika z obowiązku składkowego. Stosunek ubezpieczenia spo-
łecznego nie jest bowiem stosunkiem ukształtowanym w drodze umownej. Obo-
wiązek ubezpieczenia społecznego wynika z przepisów prawa i nie jest uzależniony 
od woli ubezpieczonego, płatnika, czy organu rentowego.

Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lutego 2018 r. w Łodzi 
sprawy K. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. przeciwko Zakładowi Ubez-
pieczeń Społecznych I Oddział w Ł. o ustalenie podlegania ubezpieczenia, na skutek 
apelacji K. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. od wyroku Sądu Okręgowe-
go w Ł. z dnia 7 listopada 2016 r., oddalił apelację i orzekł o kosztach postepowania.
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Z uzasadnienia

Decyzjami z dnia 28 października 2015 
r. Zakład Ubezpieczeń́ Społecznych I Od-
dział w Ł. stwierdził, że D. C., jako zle-
ceniobiorca u płatnika składek „K. – Ł.” 
spółka z o.o. w Ł., podlega ubezpiecze-
niom społecznym, tj. emerytalnemu, 
rentowym i wypadkowemu w okresie od 
1 grudnia 2008 r. do 19 kwietnia 2009 r. 
i określił z tego tytułu miesięczne pod-
stawy wymiaru składek. Odwołanie od 
tej decyzji wniósł płatnik składek „K. – Ł.” 
spółka z o.o. z siedzibą w Ł. domagając się 
zmiany decyzji. Płatnik argumentował, że 
w spornym okresie D. C. był objęty ubez-
pieczeniami społecznymi z tytułu umowy 
o pracę z innym podmiotem, toteż spółka 
zgłosiła zleceniobiorcę tylko do ubezpie-
czenia zdrowotnego. Zakład Ubezpieczeń́ 
Społecznych wniósł o oddalenie odwoła-
nia. Zainteresowany przyłączył się do sta-
nowiska odwołującego się ̨płatnika.

Wyrokiem z dnia 7 listopada 2016 r. Sąd 
Okręgowy w Ł. oddalił odwołanie „K. – Ł.” 
spółki z o.o. z siedzibą w Ł. oraz zasądził 
na rzecz Zakładu Ubezpieczeń́ Społecz-
nych I Oddziału w Ł. od „K. – Ł.” spółki 
z o.o. z siedzibą w Ł. kwotę 600 złotych 
tytułem zwrotu kosztów zastępstwa pro-
cesowego.
Sąd Okręgowy ustalił, że „K. – Ł.” spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Ł. została zarejestrowana w Krajowym 
Rejestrze Sądowym w dniu 3 lutego  
2003 r. Przedmiotem działalności ppłat-
nika jest m.in. działalność ́ detektywi-
styczna i ochroniarska oraz usługowa 
związana z utrzymaniem porządku w bu-
dynkach i zagospodarowaniem terenów 

zielonych.
W okresie od sierpnia 2005 r. do maja 
2009 r. płatnik składek zawierał z D. C. 
następujące umowy cywilnoprawne:
- umowę ̨zlecenia z dnia 1 sierpnia 2005 
r. na czas nieokreślony, zgodnie z którą ̨
zleceniodawca powierzył, a zleceniobior-
ca zobowiązał się do wykonania zlecenia 
w postaci ochrony fizycznej osób i mie-
nia realizowanej przez zleceniodawcę ̨
w obiektach i terminach wskazanych zle-
ceniobiorcy;
- umowę ̨ zlecenia z dnia 1 grudnia  
2007 r. na czas nieokreślony, zgodnie 
z którą ̨ zleceniodawca powierzył, a zle-
ceniobiorca zobowiązał się do wykona-
nia zlecenia w postaci ochrony fizycz-
nej osób i mienia realizowanej przez 
zleceniodawcę ̨ w obiektach i terminach 
wskazanych zleceniobiorcy;
- umowę ̨ zlecenia z dnia 1 sierpnia  
2008 r. na czas nieokreślony, zgodnie, 
z którą zleceniodawca powierzył, a zle-
ceniobiorca zobowiązał się do wykona-
nia zlecenia w postaci ochrony fizycz-
nej osób i mienia realizowanej przez 
zleceniodawcę ̨ w obiektach i terminach 
wskazanych zleceniobiorcy;
- umowę o dzieło z dnia 15 stycznia  
2009 r., zgodnie z którą ̨zamawiający za-
mawia, a wykonawca zobowiązuje się ̨
wykonać ́ określone dzieło, polegające 
na wykonaniu określonych czynności, 
w tym sprzątanie, dozór mienia i inne, 
w czasie i miejscu wskazanym przez za-
mawiającego.

 Płatnik składek złożył za D. C. imienne 
raporty miesięczne o należnych skład-
kach na ubezpieczenie zdrowotne za 
okres od sierpnia 2005 r. do maja 2009 
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r. W okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do 
dnia 30 listopada 2008 r. D. C. był zatrud-
niony w pełnym wymiarze czasu pracy 
w Centrum Szkolenia (...) w Ł. Do dnia 20 
kwietnia 2009 r. D. C. niespornie był zgło-
szony do obowiązkowych ubezpieczeń́ 
społecznych i ubezpieczenia zdrowotne-
go, jako pracownik. Dokonując powyż-
szych ustaleń́ Sąd Okręgowy bazował 
na dowodach z dokumentów zawartych 
w aktach organu rentowego. Odwołują-
cy nie przedstawił dowodów mogących 
skutecznie podważyć ́ ustalenia Zakładu 
Ubezpieczeń́ Społecznych w zakresie ob-
jętym zaskarżoną ̨decyzją. Sąd stwierdził, 
że w trakcie procesu płatnik przedstawił 
wprawdzie umowę ̨ o dzieło z dnia 15 
stycznia 2009 r., ale biorąc pod uwagę ̨jej 
treść ́oraz okoliczność,́ że w tym okresie 
nadal odprowadzana była za D. C. skład-
ka na ubezpieczenie zdrowotne nie spo-
sób przyjąć,́ aby strony łączył inny stosu-
nek, niż ̇stosunek zlecenia.
W ustalonym stanie faktycznym Sąd 
uznał odwołanie za bezzasadne. Zgodnie 
z treścią art. 6 ust. 1 ustawy o systemie 
ubezpieczeń́ społecznych z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 r., poz. 963; dalej jako: u.s.u.s.), 
osoby wykonujące pracę na podstawie 
umowy agencyjnej lub umowy zlecenia 
albo innej umowy o świadczenie usług, 
do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 
stosuje się ̨ przepisy dotyczące zlecenia, 
podlegają ̨obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu, rentowym i wypadkowe-
mu. Płatnikiem składek na ubezpieczenie 
społeczne za zleceniobiorcę ̨ jest zlece-
niodawca. Sąd Okręgowy wskazał także 
na treść ́ art. 18 ust. 1 i 3 ustawy o sys-
temie ubezpieczeń́ społecznych, zgod-

nie, z którym podstawę ̨wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
osób wykonujących pracę na podstawie 
umowy agencyjnej lub umowy zlecenia 
albo innej umowy o świadczenie usług, 
do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, 
stanowi przychód, o którym mowa w art. 
4 pkt 9 (to jest przychód w rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym od 
osób fizycznych z tytułu umowy agencyj-
nej lub umowy zlecenia), jeżeli w umo-
wie określono odpłatność ́ za jej wyko-
nywanie kwotowo, w kwotowej stawce 
godzinowej lub akordowej, albo prowi-
zyjnie.
Natomiast na podstawie art. 81 ust. 1, 
5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach z opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 
1510 z późn. zm.), do ustalenia podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenie zdro-
wotne osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o świadczenie usług stosuje się 
przepisy określające podstawę ̨ wymia-
ru składek na ubezpieczenie emerytal-
ne i rentowe tych osób, bez stosowania 
ograniczeń́, o których mowa w art. 19 
ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń́ 
społecznych.
W przypadku, gdy ubezpieczony uzysku-
je przychody z więcej niż jednego tytułu 
do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego, składka na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacana jest z każdego z tych 
tytułów odrębnie.
Sąd dalej wskazał, że jeżeli jedna osoba 
wykonuje kilka rodzajów działalności, 
z którymi wiąże się obowiązek ubezpie-
czenia społecznego, to zachodzi zbieg 
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tytułów do ubezpieczenia, uregulowany 
w art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń́ 
społecznych. W przepisie tym ustawo-
dawca wskazuje, który z tytułów ma 
pierwszeństwo, czyli z którego z tych 
tytułów ubezpieczony podlega ubez-
pieczeniom, z wyłączeniem obowiązku 
pozostałych tytułów. Zbieg obowiązku 
ubezpieczenia dotyczy tylko ubezpiecze-
nia emerytalnego i rentowych, oba te 
ryzyka mają bowiem charakter ogólny 
niezależny od konkretnego tytułu. Usta-
wodawca w art. 9 ustawy podzielił tytuły 
do ubezpieczeń́ na dwie grupy: te, któ-
re bezwzględnie podlegają ̨ obowiązko-
wi ubezpieczenia i nie mogą ̨być ́z niego 
zwolnione (stosunek pracy) i pozostałe 
tytuły, które mogą ̨być ́zwolnione z tego 
obowiązku. Jeżeli zbiegają ̨się ze sobą ̨ty-
tuły bezwzględne, to obowiązek ubezpie-
czenia dotyczy każdego z nich, natomiast 
jeżeli zbieg dotyczy tytułu bezwzględne-
go z tytułem ogólnym, to obowiązkiem 
ubezpieczenia objęty jest tylko tytuł bez-
względny. Wyjątek od tej zasady wynika 
z art. 9 ust. la ustawy systemowej, któ-
ry stanowi, że ubezpieczeni wymienieni 
w ust. 1 (m.in. pracownicy), których pod-
stawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z tytułu stosunku 
pracy w przeliczeniu na okres miesiąca 
jest niższa od określonej w art. 18 ust. 
4 pkt 5a (minimalne wynagrodzenie za 
pracę), podlegają ̨również ̇obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rento-
wym z innych tytułów, z zastrzeżeniem 
ust. 1b i art. 16 ust. 10a. Oznacza to, 
że w przypadku zbiegu umowy o pracę 
z umową zlecenia, jeśli podstawa wymia-
ru składek ze stosunku pracy jest niższa 
od kwoty minimalnego wynagrodzenia 

za pracę, osoby te podlegają ̨obowiązko-
wi ubezpieczenia z posiadanych tytułów 
ogólnych (umowy zlecenia) ex lege. Do-
chodzi więc do rozszerzenia obowiązku 
ubezpieczenia.
Wyniki przeprowadzonego postepo-
wania dowodowego jednoznacznie 
wskazują,̨ że w całym spornym okresie 
D. C. świadczył na rzecz płatnika usłu-
gi, choć ́ formalnie, w dniu 15 stycznia 
2009 r., strony podpisały umowę ̨o dzie-
ło. Decydująca o kwalifikacji jest treść,́ 
a nie nazwa umowy. Rzeczywistą wolą 
stron umowy z dnia 15 stycznia 2009 r. 
było świadczenie usług, a nie wykonanie 
dzieła, gdyż ̇ przedmiot umowy nie po-
siadał cech dzieła. Treścią zobowiązania 
ukształtowanego przez strony nie był bo-
wiem określony wynik, odpowiadający 
pewnym, z góry określonym warunkom, 
lecz wykonywanie powtarzalnych i ta-
kich samych czynności, zmierzających do 
osiągniecia rezultatu. Tym samym w ca-
łym okresie od dnia 1 grudnia 2008 r. do 
dnia 19 kwietnia 2009 r. D. C. posiadał ty-
tuł do objęcia ubezpieczeniami społecz-
nymi i ubezpieczeniem zdrowotnym.
W takiej sytuacji, mając na względzie cy-
towane regulacje, decydujące znaczenie 
dla stwierdzenia obowiązku odprowa-
dzania składek ma kwestia, czy osoba 
wykonująca zlecenie posiada inne tytuły 
do ubezpieczeń́ i czy w związku z tymi ty-
tułami uzyskuje wynagrodzenie w kwo-
cie minimalnej.
D. C. do dnia 30 listopada 2008 r. był 
zatrudniony w Centrum Szkolenia (...) 
w Ł. i uzyskiwał z tego tytułu minimalne 
wynagrodzenie, co dla „K. – Ł.” spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. 
skutkowało konicznością odprowadza-
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nia jedynie składki zdrowotnej. Sytuacja 
ta od dnia 1 grudnia 2008 r. uległa zmia-
nie, gdyż od tej daty D. C. nie posiadał 
już innego tytułu do ubezpieczeń́, oprócz 
świadczenia usług na rzecz „K. – Ł.” spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. 
Zatem zleceniodawca miał obowiązek 
odprowadzania za niego składek nie tyl-
ko na ubezpieczenie zdrowotne, ale na 
ubezpieczenie społeczne, do momen-
tu, kiedy to D. C. podjął zatrudnienie na 
rzecz innego płatnika za wynagrodze-
niem, co najmniej minimalnym.
Sąd zważył nadto, że z mocy art. 17 ust. 1 
ustawy systemowej, to na płatniku skła-
dek ciąży powinność ́obliczenia, rozlicze-
nia oraz przekazania należnych składek 
za ubezpieczonych. Obowiązek podle-
gania ubezpieczeniom powstaje z mocy 
prawa z chwila ziszczenia się przesłanek 
ustawowych, powstaje zatem niezależnie 
od tego, czy płatnikowi można przypisać ́
winę ̨ w ustaleniu faktów i czy ma prze-
konanie o innym stanie rzeczy, nawet 
usprawiedliwione. Przewidziany w art. 
36 ust. 2 tej ustawy obowiązek zgłosze-
nia do ubezpieczeń́ społecznych istnieje 
niezależnie od prawdziwości oświadcze-
nia zleceniobiorcy, co do istnienia innych 
tytułów. Obowiązek podlegania ubez-
pieczeniom ma charakter bezwzględ-
ny, co oznacza, że strony nie mogą ̨ go 
modyfikować ́ według własnego uznania 
i potrzeb. Stwierdzając powyższe Sąd 
Okręgowy oddalił odwołanie płatnika 
na podstawie art. 47714 § 1 k.p.c., zaś 
o kosztach procesu orzekł na zasadzie 
art. 98 k.p.c.
Powyższe orzeczenie zaskarżył w całości 
apelacją płatnik składek „K. – Ł.” spółka 
z o.o. w Ł., zarzucając naruszenie przepi-

sów prawa materialnego, tj.:
- art. 2 Konstytucji RP, stanowiącego 
zasadę ̨demokratycznego państwa praw-
nego przez naruszenie zasady zaufania 
obywatela do państwa i stanowiącego 
przez nie prawa;
- art. 9 ust. 2 w związku z art. 17 usta-
wy o systemie ubezpieczeń́ społecznych 
przez błędne przyjęcie, iż obowiązkiem 
płatnika było opłacanie składek na ubez-
pieczenie społeczne z tytułu umowy zle-
cenia zawartej z D. C.
Wskazując na powyższe skarżący wniósł 
o zmianę ̨ zaskarżonego wyroku w cało-
ści i uwzględnienie odwołania w całości 
oraz o zasądzenie od organu rentowego 
na rzecz odwołującego się kosztów po-
stepowania, w tym kosztów zastępstwa 
procesowego za obie instancje według 
norm przepisanych.
Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:
Apelacja nie odnosi skutku. W świetle 
dokonanych przez Sąd I instancji ustaleń́ 
faktycznych, mających oparcie w zebra-
nym w sprawie materiale dowodowym, 
argumentacja przywołana w apelacji nie 
znajduje uzasadnienia. Sąd Apelacyjny 
w pełni podziela trafność ́ poczynionych 
ustaleń́ faktycznych, które nie zosta-
ły zakwestionowane przez skarżącego. 
Apelujący zaskarżonemu rozstrzygnięciu 
zarzucił, bowiem wyłącznie naruszenie 
przepisów prawa materialnego. Usta-
lenia faktyczne poczynione przez Sąd 
I instancji doprowadziły do prawidłowej 
subsumcji prawa materialnego i uznania, 
że D. C. w spornym okresie podlegał obo-
wiązkowo ubezpieczeniom społecznym 
z tytułu łączących strony umów o świad-
czenie usług, do których stosuje się prze-
pisy o zleceniu.
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Całkowicie chybiony jest zarzut narusze-
nia art. 9 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 
1 u.s.u.s.). Jak wyłożył Sąd I instancji, 
przepis art. 9 tej ustawy reguluje kwe-
stie związane ze zbiegiem tytułów do 
ubezpieczeń́, czyli rozstrzyga, z którego 
tytułu dana osoba podlega ubezpiecze-
niom społecznym, gdy równocześnie 
spełnia warunki podlegania ubezpiecze-
niom z więcej niż jednego tytułu. Przepis 
ten wprowadza różne reguły kolizyjne, 
m.in. zasadę ̨pierwszeństwa tytułu (art. 9 
ust. 2 u.s.u.s.). Przepis art. 9 ust. 2 usta-
wy systemowej nie miał jednak zastoso-
wania w stanie faktycznym sprawy do 
określenia tytułu ubezpieczeń́ społecz-
nych D. C. w okresie od dnia 1 grudnia 
2008 r. do dnia 19 kwietnia 2009 r., gdyż ̇
jedynym tytułem były wówczas umowy 
zawarte z „K. – Ł.” spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Ł. Nie zachodził, 
więc zbieg tytułów do ubezpieczeń́ spo-
łecznych, upoważniający do zastoso-
wania normy kolizyjnej. Taki zbieg miał 
miejsce do dnia 30 listopada 2008 r., 
gdyż do tej daty D. C. pozostawał w sto-
sunku pracy z innym podmiotem i pod-
legał ubezpieczeniom społecznym tylko 
z tytułu umowy o pracę. Od dnia 1 grud-
nia 2008 r. ubezpieczony nie był nigdzie 
zatrudniony, jego pracownicze ubez-
pieczenie ustało. Wykonywał wyłącznie 
usługi na rzecz „K. – Ł.” spółki z o.o. w Ł. 
Fakt ten jest bezsporny. Oznacza to, że 
w okresie od dnia 1 grudnia 2008 r. do 
dnia 19 kwietnia 2009 r. D. C. podlegał 
ubezpieczeniom społecznym u płatnika 
„K. – Ł.” spółki z o.o. w Ł. i był to jego je-
dyny płatnik.
Z uzasadnienia zarzutu wynika, że ape-
lujący stanowisko swe opiera na prze-

konaniu, że niezawiadomienie przez 
zleceniobiorcę ̨ o tym, że przestał już 
podlegać ́ ubezpieczeniom z innego ty-
tułu, nie rodzi po stronie zleceniodawcy 
obowiązków płatnika składek. Są to wy-
wody gołosłowne. Apelujący nie wskazał 
jakiejkolwiek regulacji prawnej, z której 
daje się wyprowadzić ́ taki pogląd. Sąd 
Okręgowy trafnie zważył, że obowiąz-
kowe ubezpieczenia społeczne, w tym 
ubezpieczenie osób wykonujących pracę 
na podstawie umowy zlecenia lub innej 
umowy o świadczenie usług, do której 
stosuje się ̨ przepisy Kodeksu cywilne-
go dotyczące zlecenia (art. 6 ust. 1 pkt 
4 u.s.u.s.), powstają ̨ ex lege z chwilą 
ziszczenia się przesłanek, a brak wiedzy 
o faktach, nawet jeśli jest niezawiniony, 
nie zwalnia płatnika z obowiązku skład-
kowego. Stosunek ubezpieczenia spo-
łecznego nie jest, bowiem stosunkiem 
ukształtowanym w drodze umownej, 
obowiązek ubezpieczenia społeczne-
go wynika z przepisów prawa i nie jest 
uzależniony od woli ubezpieczonego, 
płatnika, czy organu rentowego. Nawią-
zanie stosunku ubezpieczenia następu-
je równocześnie z zaistnieniem sytuacji 
rodzącej obowiązek ubezpieczenia, jako 
wyraz zasady automatyzmu prawnego, 
jest wtórne wobec stosunku podstawo-
wego, stanowiącego tytułu ubezpiecze-
nia (zob. wyrok Sadu Najwyższego z dnia 
19 marca 2007 r., sygn. akt III UK 133/06, 
OSNP 2008, nr 7-8, poz. 114) . Skoro 
przepisy prawa ubezpieczeń́ społecznych 
mają charakter ius cogens, to wolą stron 
nie można również ̇ unicestwić ́ skutków 
prawnych podlegania ubezpieczeniu spo-
łecznemu z mocy prawa. W okoliczno-
ściach sprawy oznacza to, że jeśli nawet 



35

zleceniobiorca nie zawiadomił zlecenio-
dawcy, iż przestał podlegać ubezpiecze-
niu społecznemu, jako pracownik u in-
nego płatnika, to nie został zniweczony 
istniejący z mocy prawa obowiązek pod-
legania ubezpieczeniu społecznemu z ty-
tułu umowy zlecenia, jak też zlecenio-
dawca nie został zwolniony z obowiązku 
zapłaty należnych składek.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 
2 Konstytucji RP podkreślić ́należy, że jest 
on o tyle niezrozumiały, iż apelujący nie 
zakwestionował zarzutami procesowymi 
ustalenia, że D. C. w całym okresie spor-
nym wykonywał na rzecz „K. – Ł.” Spółki 
z o.o. w Ł. usługi dozorowania, sprzątania 
i inne usługi, w czasie i miejscu wskaza-
nym przez zleceniodawcę,̨ a nie jakie-
kolwiek „dzieło”. W świetle prawidłowo 
ustalonej podstawy faktycznej nie można 
uznać,́ jak chce skarżący, że doszło do 
naruszenia zasady zaufania obywateli do 
państwa określonej w art. 2 Konstytucji 
RP. Płatnik składek i D. C. byli związani 
umowami zlecenia od 2005 r. W tym cza-
sie D. C. i był zgłoszony, jako pracownik 
do ubezpieczeń́ przez innych płatników. 
Dopiero w toku procesu, tj. w dniu 11 
lipca 2016 r., pełnomocnik spółki zło-
żył umowę ̨ o dzieło z dnia 15 stycznia 
2009 r. Jest to o tyle zastanawiające, że 
„K. – Ł.” spółka z o.o. w Ł. składała za D. 
C. dokumenty zgłoszeniowe do ubezpie-
czenia zdrowotnego od sierpnia 2005 r. 
do maja 2009 r., a zatem nie doszło do 
wyrejestrowania D. C. z tego ubezpiecze-
nia w styczniu 2009 r. wobec zawarcia 
umowy o dzieło. Nie korzystają ̨z ochro-
ny podjęte przez strony świadomie dzia-
łania, mające na celu wyłącznie unik-
niecie publicznoprawnego obowiązku 

składkowego przez dostosowanie samej 
nazwy umowy do takiej, która pozwolić ́
ma na umniejszenie zobowiązań́ z ty-
tułu składek. Zważyć przy tym należy, 
że Sądy stosować ́ mogą ̨ tylko te przepi-
sy Konstytucji RP, kore są ̨ bezpośrednio 
stosowalne (art. 8 ust. 2 Konstytucji RP), 
a do tej grupy nie nalezą ̨ przepisy sfor-
mułowane – jak art. 2 Konstytucji RP – 
w sposóbb́ ogólny i niewystarczający do 
skonstruowania normy, mogącej służyć 
za podstawę ̨ rozstrzygniecie sprawy są-
dowej (tak Sąd Najwyższy m.in. w wy-
rokach: z dnia 9 lipca 2003 r., sygn. akt 
IV CKN 320/01, LEX nr 146442, z dnia 11 
grudnia 2014 r., sygn. akt I PK 120/14, 
LEX nr 1628903).
Z powyższych względów apelacja płatni-
ka, jako pozbawiona uzasadnionych pod-
staw, uległa oddaleniu na podstawie art. 
385 k.p.c. (...).

        Opracowała Sylwia Pastwa
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Jak już kiedyś wspominałem, 
lubię turystykę sądową. Może broni 
przed rutyną i zmęczeniem. Inne 
gmachy, sale, ludzie i miasta. Teraz, kiedy 
wybuchła wiosna byłem w Sądzie we 
Wrocławiu. Na rynku we Wrocławiu jest 

pomnik Aleksandra hr. Fredry. Najpierw 
stał ( a właściwie siedział sobie, Fredro 
oczywiście) we Lwowie. Potem wraz ze 
znaczną częścią lwowian przeniósł się 
do Wrocławia.  Siedzi na rynku chyba 
bardziej znudzony niż zdziwiony. Od 

niego zapożyczyłem tytuł. 
Trzy po trzy. Kto nie czytał 
pamiętników Fredry, zachęcam. 
Hrabia też żył w ciekawych 
czasach. Do tego we Wrocławiu 
są krasnoludki. Są nawet 
w togach przed Izbami Radców 
i Adwokatów. To też temat, do 
którego nie wiadomo jak się 
odnieść w dzisiejszych czasach, 
chodzi o dręczący problem 
jak się w zasadzie rozmnażają 
te pożyteczne i miłe ludziki 
w czerwonych czapeczkach. 
Zwłaszcza, że zaprzyjaźniona 
z krasnoludkami Maria 
Konopnicka też miała 
życie osobiste nie bardzo 
uporządkowane i zgodne 
z ideami głoszonymi przez…. 
. Starczy bo zbłądzę. Wróćmy 
lepiej do Wrocławia Każde 
duże miasto powinno mieć 
wiosną dużą rzekę. Łódź też 
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powinna. Na przykład trasa W-Z ( Tunel 
Zdanowskiej ) wiosną byłby rwącą rzeką. 
Nad rzeką byłby most. A na moście 
zakochani zapinają kłódki. Kluczyki 

oczywiście do rwącej rzeki. 
Wiem, że w odróżnieniu od 
krasnoludków to nie wrocławski 
wynalazek. Ale ile pozytywnych 
myśli. Ile tych miłości i wyzwań 
przetrwało, a ile osób wiesza 
kłódki, co roku. Miłe myśli, 
człowiek się trochę wzrusza, 
trochę rozmarza. Wszystko 
się zmienia. Kiedyś nasza Izba 
organizowała częściej szkolenia 
wyjazdowe. Pamiętam rejs 
po Odrze we Wrocławiu pod 
dowództwem Redaktora 
Naczelnego. Przy wejściu na 
statek bez pytania sprzedano 
NAM bilety ulgowe dla 
emerytów.  Do tego dwie nasze 
wspaniałe koleżanki. Lało jak 
z cebra. Było pięknie. Ma być 
Trzy po trzy to jest.
 Zapraszam też do Juraty 
i na Hel w lutym. Jeżeli jest 
względna pogoda jest pięknie. 
Po pierwsze nie ma ludzi. To 

znaczy jacyś są, ale w umiarkowanych 
ilościach. Nie ma jak to w lutym w innych 
częściach świata narciarzy, rowerzystów, 

plażowiczów z dziećmi, gofrów 
i budek z lodami. Jest morze 
i zatoka. Działają dość puste 
miejsca do jedzenia.  Na Helu 
od czasu jak w ramach zmian 
pozbyliśmy się Marynarki 
Wojennej można pójść na spacer 
do dawnego portu wojennego. 
Stoi pusty. Za falochronem 
pływa foka. Na prawdę.  Może 
to i lepsze niż jakieś okręty 
podwodne, a też nurkuje. 
U wejścia do portu dwa wraki.  
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To ORP Wicher II i Grom II zatopione 
u wejścia do portu po zakończeniu służby 
w latach pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Ja pamiętam jeszcze, niedawne 
(dla mnie ) czasy kiedy wjazd na Hel był 
kontrolowany. Kontrole między Juratą 
a Helem. A port wojenny to wstęp 
zakazany i tajemnica tajemnic. Dziś 
pusto, cicho i dwa wraki przy wejściu do 
portu. Zawsze się zastanawiam czy to już 
koniec czy początek czegoś innego.
 O czymś innym. 16 lutego 2019 
roku Czesław Niemen skończyłby 80 
lat. Urodziłem się trochę później i kiedy 
wybuchł polski big bit i Niemen narodził 
się, jako Artysta byłem w przedszkolu. 

Z początków podstawówki nie wiem, 
dlaczego utkwiło mi w pamięci Przyjdź 
w taką noc, Stoję w oknie i jak chyba 
wtedy wszystkim Czy Mnie jeszcze 
pamiętasz. Pamiętam starszych 
chłopaków z podwórka jak nosili buty 
na obcasach i na czarnych tasiemkach 
na szyi małe zdjęcia Niemena. Kapelusz 
i długie włosy, ikona którą znają ( powinni 
? ) wszyscy. NO i naiwnie piękny i wielki 
Dziwny jest ten Świat. W Wytwórni  
widowisko „Niemen inaczej”. W roli 
głównej córka Natalia Niemen, plus Sojka 
i inni. Aranżacje inne, dużo sentymentu 
i na koniec z ekranu Dziwny jest ten świat 
w wykonaniu ojca i córki. Pełna sala 

takich jak ja. Nie żałuje. Nadal 
Dziwny jest ten  Świat.      
 W Kinie Charlie Tydzień 
Kina Hiszpańskiego i teraz 
Włoskiego. Polecam. Niemen 
miałby lat 80, a Charlie Chaplin 16 
kwietnia 2019 roku skończyłby 
lat 130. Z tej okazji ( za darmo ) 
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w Kinie Charlie pokaz Świateł wielkiego 
miasta. Na dużym ekranie, z taperem 
oczywiście. Zapraszam serdecznie, 
 Do tego cieszmy z kolejnych Świąt 
Wielkanocnych póki nie przeniesiono 
ich na innym termin, w końcu niedziela 
powinna być wolna i przeznaczona na 
odpoczynek z rodzinną najlepiej swoją. 

Ale czy w Święta można wypocząć.  Takie 
Trzy po trzy.
Mimo wszystko dajcie radę i Wesołych 
Świąt

               Paweł Juliusz Walter.
 zdjęcia: autor
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Pierogarnia Teremok na dobre zagościła 
na łódzkiej mapie kulinarnej już jakiś 
czas temu. Teraz czas odkryć jej młodszą 
siostrę- Jurtę, czyli restaurację serwującą 
kuchnię kazachską. Użycie słowa 
„siostra” nie jest tutaj przypadkowe. 
Lokal prowadzi bowiem syn właścicieli 
pierogarni i to w tym samym miejscu, 
w którym swoje podwoje otworzył 
pierwszy Teremok.

O wnętrzu lokalu nie ma się co 

rozpisywać, jest ciasno a aranżacja ma 
przywodzić na myśl właśnie namiot 
zwany Jurtą. Ci, którzy wychodzą do 
restauracji szukają na stołach białej 
porcelany i złotych sztućców, to miejsce 
powinni omijać z daleka. Ci jednak, 
którzy szukają w jedzeniu prawdy i serca, 
będą tu zaglądać często. 

Karta dań jest krótka i opatrzona 
apetycznymi zdjęciami. To lubię! Czasami 
zamawianie w ciemno wiąże się ze zbyt 
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dużym ryzkiem. Ryzyka zawodowego 

mamy w bród, więc na talerzu 
stawiajmy na pewniaki. 
W zasadzie jeśli wybierzemy 
się do Jurty w dwie osoby, to 
wszystkich dań z menu , możemy 
spróbować na raz. Dla głodnego 
nic trudnego. 

W Jurcie obowiązkowo należy 
spróbować dania o nazwie Pilaw 
(25 zł) oraz pierogów o wdzięcznej 
nazwie  Manty (7 zł sztuka, 
proponuję zamawiać minimum 
3, bo pierożki są nieduże), które 
smakują i wyglądają podobnie 
do chinkali. Na deser właściciel 
proponuje  czak- czak (8 zł), 
czyli kawałki ciasta z rodzynkami 
i miodem. Deser sam w sobie jest 
po prostu dziwny (ze względu na 
konsystencję), ale do kawy pasuje 
idealnie. 

W Jurcie do każdego dania 
serwowane jest jednak coś 
wyjątkowego…. To wspaniałe 
gościnne podejście właściciela, 
który z chęcią i zapałem opowiada 
o swoich rodzinnych stronach. Po 
takiej dawce wiedzy, aromatów 
i smaków, wychodząc z Jurty aż 
dziw bierze, że nie jesteśmy na 
stepie a na pięknie odnowionej 
ulicy Piramowicza. 
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U  dorosłego  człowieka  liczba 

kubków  smakowych  wynosi 

około  10000.  Dostarczają 

one  informacji  o  czterech 

podstawowych  rodzajach 

smaku:  słodki,  słony,  kwaśny, 

gorzki.  W  2001  roku  odkryto 

również receptory wykrywające 

tak  zwany  „piąty  smak”  - 

umami. Niektóre z nich ulegają 

zniszczeniu  już  po  10  dniach, 

lecz  na  ich  miejscu  pojawiają 

się  nowe.  Zwiększają  swoją 

wrażliwość u kobiet ciężarnych. 

Wrażliwość  na  różne  smaki, 

zwłaszcza  gorzki  i  słodki  jest 

uwarunkowana  genetycznie, 

a  więc  odmienna  u  każdego 

człowieka1. 

Mając na uwadze powyższą 

definicję oraz fakt, że opinie 

zawarte w artykule są subiektywną oceną autorki, warto 

udać się osobiście do wskazanych restauracji, aby 

przekonać się o zasadności/ bezpodstawności opinii.

        Ewa Siwińska - Beck

          zdjęcia: autorka

1 Definicja kubków smakowych- Wikipedia.pl

http://pl.wikipedia.org/wiki/2001
http://pl.wikipedia.org/wiki/Umami
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%85%C5%BCa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Genetyka
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Ponieważ koniec roku zbliżał 
się wielkimi krokami a wraz z nim 
nadchodziły ferie zimowe 2019 
w naszych głowach coraz częściej 
pojawiało się pytanie „gdzie tym 
razem?”.
Niestety promocji lotniczych było jak 

na lekarstwo a czasu do planowanej 
podróży pozostawało coraz mniej. 
Plany jak zwykle obejmowały południe 
Afryki, Amerykę Południową /to 
szczególnie była moja opcja/ oraz starą, 
dobrą i sprawdzoną wielokrotnie Azję. 
Finalnie wybraliśmy 
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zdroworozsądkowo, kupując 
bezpośredni przelot naszym LOTem 
do Singapuru. Po krótkiej nardzie do 
Singapuru dołączyło Borneo i – mocno 
oklepane – Bali. 
Zaczęła się moja ulubiona część 
organizacyjna czyli ustalanie 
lokalnych lotów, rezerwacja noclegów 
i generalnie logistyka podróży. 
 Dzień wylotu nadszedł znacznie 
szybciej niż się spodziewaliśmy 
i w zimowe, lutowe popołudnie 
stawiliśmy się na stołecznym lotnisku. 
Rodzime linie jak zawsze nas zawiodły, 
reglamentując piwo i wydając słabej 
jakości posiłki. Obsługa w moim odczuciu 
również nie grzeszyła uprzejmością 
utwierdzając mnie ponownie  
w przekonaniu, że LOT to już naprawdę 

ostatni raz J. 
Czas się poprzestawiał o 7 godziny 
i wieczorem, czyli koło naszego 
południa wylądowaliśmy w Mieście 
Lwa. 
Pierwszą rzeczą, która nas uderzyła 
było ultranowoczesne i niesamowicie 
komfortowe lotnisko. Podłogi 
pokrywają grube wykładziny, o wzorze 
odwzorowanym na suficie, co krok 
znajdują się sterylnie czyste toalety 
i sklepy topowych marek, nawet fotele 
są wygodniejsze niż w jakimkolwiek 
innym porcie lotniczym.
Po przejściu kontroli paszportowej 
i wymianie pieniędzy tradycyjnie 
kupiliśmy karty SIM, obejmujące swoim 
zasięgiem również sąsiednią Indonezję  
i Malezję /ogromna dawka połączeń 
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a przede wszystkim Internetu za około 
50 zł/ - mając na uwadze absurdalny 
koszt oferowany przez naszych 
operatorów powinien być to jeden 
z pierwszych zakupów po przylocie. 
Tutaj dygresja - w trakcie pobytu 
okazało się, że jeden z operatorów 
ma lepszą ofertę od wybranej przez 
nas, obejmującą również zniżki 
w transporcie publicznym. Gdybyście 
Państwo wybierali się do Singapuru 
warto poszperać w sieci i poszukać 
informacji na ten temat bo transport 
akurat nie należy do tanich. 

Do centrum miasta z lotniska 
docieramy nowoczesnym metrem, 
które po kilku chwilach dostarcza 
nas w okolice hotelu. Wybraliśmy 
Destination Singapore Beach Road, 

który serdecznie polecam z uwagi 
na zapierający dech w piersiach 
widok z basenu na dachu oraz pyszne 
śniadania. Dodatkowym atutem jest 
cena oraz świetna lokalizacja vis a vis 
food courtu i niedaleko stacji metra. 
Ponieważ w naszych głowach nadal 
jest godzina wczesno popołudniowa 
decydujemy się na nocny spacer 
w okolicach zatoki. 
Singapur w pierwszym kontakcie 
olśniewa. Na każdym kroku widać 
nieprawdopodobne bogactwo 
tego miasta-państwa, imponującą 
nowoczesność i niespotykaną 
w Europie czystość. W sumie trudno 
się dziwić bo za śmiecenie, posiadanie 
gum do żucia czy plucie na ulicy grozi 
mandat w wysokości ok. 3.000 zł! ..a za 
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grafitti dodatkowo chłosta.. Nie wiem 
czy nie byłoby dobrze inkorporować te 
sprawdzone rozwiązania do naszego 
systemu :)            
 W samym mieście na każdym 
kroku widać połączenie dawnego 
kolonialnego stylu ze szklaną, 
betonową i stalową nowoczesnością 
współczesnego biznesu. Kolonialne 
korzenie sięgają XIX wieku, 
kiedy to w 1819 roku Kompania 
Wschodnioindyjska wydzierżawiła 
miasto od sułtanatu Johor. Po kilku 
latach dzierżawy Brytyjczycy wykupili 
Singapur od sułtana, wykorzystując go 
głównie jako handlową bazę morską. 
Niepodległość uzyskał dopiero 
w 1965 roku, rozwijając się od tego 
czasu gwałtownie i stając jednym 

z azjatyckich ekonomicznych tygrysów.
Dodatkowo Miasto Lwa oferuje 
przyjazny klimat, najniższa zanotowana 
tutaj temperatura wyniosła ok. 20C, 
przeciętna 25C… Generalnie jest 
wilgotno i ciepł. 
Pierwsze szybkie zwiedzanie 
nastawiliśmy na kilka głównych atrakcji: 
1. Gardens by the Bay, 2. Marina Bay 
w dzień i w nocy, 3. Chinatown. Tyle na 
pierwsze dwa dni, dalsze atrakcje na 
dwa ostatnie. 
Singapur w całym swoim istnieniu 
jest WOW! Jeden z moich przyjaciół, 
odwiedzający miasto kilka lat temu 
powiedział, że jesteśmy przy nim 
trzecim światem… Aktualnie chyba 
czwartym… Chociaż jest mniejszy 
niż Tokyo, mniej szykowny niż Pekin 
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i nie tak rozrywkowy jak Bangkok to 
łączy wszystkie najlepsze cechy tych 
miast, tworząc konglomerat, w którym 
zakochałem się bez pamięci.
Bogactwo w Mieście Lwa jest 
nienachlane, dostrzegalne z jednej 
strony na każdym kroku, z drugiej 
kątem oka.. 
Sklep Louis Vuitton wyrasta wprost 
z wód zatoki, pokazy fajerwerków 
organizowane są codziennie 
a w centrach handlowych górują 
Gucci i Prada… do tego wszystko lśni 
od świateł, mieni się przez całą noc 
tworząc obraz, którego estetyki długo 
będą zazdrościć szejkowie z zatoki…    

Pierwszego dnia włóczyliśmy się 
po centrum, by później przemieścić się  
i zjeść lunch w Chinatown, trafiając 
do najtańszej restauracji z gwiazdkę 
Michelina w herbie… Knajpa, będąca 
wcześniej popularnym street foodem 
oferuje proste dania na bazie 
kurczaka i wieprzowiny /https://www.
liaofanhawkerchan.com/, których cena 
zaczyna się od około 15 zł… Jedliśmy 
tam dwukrotnie i było warto J 
Wieczorem uczestniczyliśmy w pokazie 
światła i muzyki w Gardens by the 
Bay i było … nie wiem jak to wyrazić… 
NIESAMOWICIE! 
Singapur oszałamia, wzbudza zachwyt 
tak wielki, że chcielibyśmy należeć do 
niewielkiej grupy białych cudzoziemców, 
przemierzających biznesowe dzielnice 
w drogich garniturach, na elektrycznych 

hulajnogach … 

..resztę opowieści o naszych kolejnych 
egzotycznych feriach zostawię do 
kolejnego periodyku J 
A przy okazji składam serdeczne 
życzenia zdrowych, rodzinnych 
a przede wszystkim POGODNYCH Świąt 
wielkanocnych! 

Łukasz Bonisławski     
    
zdjęcia: autor
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