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Poszukiwanie wzorów reorganizacji �wiadczenia us³ug
prawnych w Polsce

Przes³anki poszukiwañ
Obecna organizacja �wiadczenia pomocy prawnej w Polsce wymaga

szybkiej i gruntownej reorganizacji z wielu wzglêdów o znaczeniu kra-
jowym, europejskim i ogólno�wiatowym1. W ka¿dym z tych trzech geo-
graficznych zasiêgów �wiadczenie pomocy prawnej staje siê odrêbn¹
dziedzin¹ niezbêdnych us³ug, stwarzaj¹cych us³ugodawcom, czyli praw-
nikom, miejsca pracy i �ród³a dochodów, natomiast us³ugobiorcom, czyli
osobom fizycznym i osobom prawnym � mo¿liwo�ci zaspokajania ich
potrzeb prawnych. W³a�ciwe zaspokajanie potrzeb prawnych korzysta-
j¹cych z pomocy prawnej �wiadcz¹cych j¹ prawników jest najlepszym
przejawem realizacji celów prawa we wszystkich istotnych sferach ¿ycia
spo³ecznego, szczególnie gospodarczego, kulturalnego i politycznego.
Istotnym i pierwszorzêdnym uwarunkowaniem w³a�ciwego zaspokajania
potrzeb prawnych jest zwykle odpowiednia ich organizacja. W Polsce,
w odniesieniu do zawodów adwokata, radcy prawnego, notariusza i do-
radców prawnych, organizacja ta jest ju¿ nieodpowiednia, przestarza³a,
niezgodna z wymaganiami konkurencyjnego wolnego rynku deklarowa-

1 �wiadomo�æ konieczno�ci takich zmian nasila siê przed kolejnymi Krajowymi Zjaz-
dami Radców Prawnych i Krajowymi Zjazdami Adwokatów, które odbêd¹ siê jesieni¹
2007 r. Szerzej por. np. Radca Prawny. Wydanie Specjalne 2007.
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nego przecie¿ w obowi¹zuj¹cej konstytucyjnie formie demokratycznego
pañstwa prawnego. Odbiega te¿ od wy¿ej notowanych organizacji po-
mocy prawnej obowi¹zuj¹cych w wielu krajach �wiata, utrudniaj¹c
uczestniczenie Polaków i Polski w miêdzynarodowym obrocie prawnym.

Wymiar sprawiedliwo�ci pañstwa liberalnego i równocze�nie demo-
kratycznego, do jakiego pretenduje obecnie Polska, opiera siê g³ównie na
trzech zawodach prawniczych: prokuratora, adwokata, sêdziego � nie-
zbêdnych w karnym procesie kontradyktoryjnym2. Zawód prokuratora
i zawód sêdziego wymagaj¹ odrêbnych regulacji prawnych i etycznych
ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê. Natomiast zawód adwokata zasiêgiem
�wiadczonych us³ug mo¿e ogarniaæ zarówno sprawy rozpatrywane na
drodze procesu s¹dowego, jak i sprawy spoza takiego procesu. Zawód
radcy prawnego, zawód notariusza i zawody ró¿nych doradców praw-
nych wyodrêbni³y siê jako czê�ci czy te¿ fragmenty mo¿liwo�ci zawo-
dowych adwokata. Wyodrêbnienie to poci¹gnê³o za sob¹ korporacyjne
odrêbno�ci prawne i etyczne, powoduj¹c z³o¿ono�æ struktury wymiaru
sprawiedliwo�ci. Wyodrêbnione funkcje radcy prawnego, notariusza i ró¿-
nych doradców prawnych mog³yby byæ spe³niane na zasadzie licencjo-
nowania albo pod jednolitym szyldem zawodu adwokata3.

Dokonywane po 1989 r. w Polsce ustawowe korekty organizacji
wymiaru sprawiedliwo�ci i poszczególnych zawodów prawniczych nie
mog³y doprowadziæ do gruntownych i trwalszych zmian. Niedoskona-
³o�ci obowi¹zuj¹cych regulacji w tym wzglêdzie obna¿y³y orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego. Napór wzrastaj¹cej co roku liczby absol-
wentów prawa na dostêp do zawodów prawniczych, w sytuacji ogra-
niczonej dostêpno�ci do �wiadczenia pomocy prawnej, podkre�la z ca³¹
moc¹ piln¹ niezbêdno�æ gruntownej regulacji zawodów prawniczych.
Zachowywanie istniej¹cych struktur korporacji �wiadcz¹cych pomoc
prawn¹, nawet po dodaniu do nich nowej korporacji doradców praw-
nych, nie mog³oby doprowadziæ do w³a�ciwych zmian. Ze wszech miar
2 Na temat ogólnej charakterystyki zawodów prawniczych w Polsce na tle innych

krajów �wiata por. R. To k a r c z y k, Etyka prawnicza, wyd. III poprawione, Warszawa
2007, s. 19 i nast.
3 Szerzej R. To k a r c z y k, Prawo amerykañskie, wyd. IX, Warszawa 2007, rozdzia³

XXIV i tam � wybrana literatura; R. S a r k o w i c z, Amerykañska etyka prawnicza, Kra-
ków 2004.
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trafne jest przekonanie, ¿e jedynie gruntowna reforma dostêpu do tych
zawodów, uproszczenie sposobów ich uprawiania, zwiêkszenie konku-
rencyjno�ci uprawiaj¹cych zawód prawnika, poprawa jako�ci �wiadczo-
nej pomocy prawnej oraz obni¿enie kosztów �wiadczonych us³ug mo¿e
przynie�æ zapewnienie wiêkszych szans korzystania z nich przez potrze-
buj¹cych pomocy prawnej.

Realne szanse realizacji ma rz¹dowy projekt ustawy o licencjach praw-
niczych. Nale¿y zgodziæ siê z opini¹, ¿e i za innym rozwi¹zaniem prze-
mawia wiele racji. �Dziêki stworzeniu jednej korporacji z jasnymi i przej-
rzystymi kryteriami dostêpu i cz³onkostwa ka¿da odpowiednio
wykszta³cona i kompetentna osoba, która chce wykonywaæ zawód
adwokata, bêdzie mieæ tak¹ mo¿liwo�æ. Za unifikacj¹ zawodów praw-
niczych przemawia coraz wiêksze zbli¿enie zawodu adwokata i radcy
prawnego. Radcowie prawni mog¹ wystêpowaæ w niektórych procesach
karnych oraz prowadziæ sprawy rodzinne, co jeszcze do niedawna by³o
domen¹ tylko adwokatów. Jednocze�nie wielu adwokatów zajmuje siê
typowym �wiadczeniem us³ug prawnych na rzecz podmiotów gospodar-
czych, co by³o g³ównym przedmiotem dzia³alno�ci radców prawnych.
Dyskusja na temat po³¹czenia obu zawodów trwa od pocz¹tku lat dzie-
wiêædziesi¹tych i jedynym powodem dotychczasowego braku unifikacji
by³ nieuzasadniony opór adwokatury (w innych by³ych »pañstwach
socjalistycznych« do takiej unifikacji dosz³o) [...]

Unifikacja zawodów prawniczych doprowadzi do stworzenia du¿ej
korporacji prawniczej � silnej, samorz¹dnej, posiadaj¹cej wielu cz³onków,
istotne zasoby finansowe i trwa³y maj¹tek. Te cechy korporacji mog¹
pomóc w utrzymaniu niezale¿no�ci zawodu adwokata. Taka korporacja
mo¿e o wiele lepiej broniæ interesów adwokatury, ma wiêksze mo¿liwo�ci
szkoleñ, kontaktów miêdzynarodowych i reprezentowania adwokatury
wobec w³adzy publicznej. Wiêksza skala korporacji sprawi, ¿e mniejsz¹
rolê bêd¹ odgrywa³y znajomo�ci i nieformalne powi¹zania, bêdzie za�
sprzyjaæ przestrzeganiu standardów etycznych oraz sprawnemu dzia³aniu
s¹downictwa dyscyplinarnego i profesjonalizacji organów samorz¹du�4.

4 A. B o d n a r, £. B o j a r s k i, F. We j m a n, Nowa adwokatura. Za³o¿enia do nowe-
go prawa o adwokaturze, Kraków-Warszawa 2007, s. 8 (www.nowaadwokatura.org); prze-
druk: Radca Prawny 2007, nr 2, s. 141 i nast.
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Gruntowne zmiany w zakresie i formach �wiadczenia us³ug pomocy
prawnej w Polsce by³yby mo¿liwe w oparciu o decyzje polityczne,
prze³o¿one na ustawowy jêzyk prawa obowi¹zuj¹cego. Jest to problema-
tyka rozleg³a, zró¿nicowana, skomplikowana i obci¹¿ona emocjami
wynikaj¹cymi z utrwalonych tradycji uprawiania poszczególnych zawo-
dów prawniczych. Trwaj¹ca dyskusja ods³ania �ród³a trudno�ci w³a�ci-
wego �wiadczenia us³ug pomocy prawnej, wskazuje mo¿liwe kierunki
poszukiwania za³o¿eñ prawnych i etycznych zmian, opisuje zró¿nicowany
stosunek do tych zmian adwokatów, radców prawnych, notariuszy i in-
nych prawników.

Wzór szwedzki
Ujawniony, wcze�niej utrzymywany w �cis³ej tajemnicy, rz¹dowy

projekt ustawy o licencjach prawniczych oparty jest na wzorze szwedz-
kim5. Wzór ten, ciesz¹cy siê opini¹ najbardziej liberalnego w�ród pañstw
europejskich, przejêty zosta³ w zasadniczych za³o¿eniach przez wspo-
mniany projekt ustawy bez konsultacji z polskimi �rodowiskami praw-
niczymi i spo³ecznymi. Utrzymywanie projektu w tajemnicy mog³o byæ
spowodowane obawami czynników rz¹dowych przed odrzuceniem go
przez �rodowiska prawnicze ju¿ na etapie prac przygotowawczych.
Ujawnienie projektu nieznanego wcze�niej tym �rodowiskom, szczególnie
�rodowisku adwokackiemu, wywo³a³o ostre sprzeciwy oparte na prze-
konaniach o jego niedostosowaniu do warunków polskich.

Projekt okre�la warunki odp³atnego wykonywania czynno�ci praw-
niczych, uprawnienia i obowi¹zki wykonuj¹cych je prawników oraz zasady
sprawowania nad nimi nadzoru. Otwiera wszystkim prawnikom polskim
i uznawanym w Polsce przez prawo polskie mo¿liwo�ci wykonywania
tych czynno�ci w zró¿nicowanych zakresach, zale¿nych od stopnia po-
siadanej licencji prawniczej, na trójstopniowej ich skali. Dochodzenie do
pe³nych uprawnieñ w zakresie wykonywania czynno�ci prawniczych,

5 Zapowied� rz¹dowego projektu ustawy o licencjach prawniczych, Radca Prawny
2007, nr 2, s. 132 i nast.; por. równie¿ J. A g a c k a - I n d e c k a, �Nowa Adwokatura...�
i licencje prawnicze. Relacja z seminarium o dostêpie do zawodów prawniczych w Polsce,
Palestra 2007, nr 3-4, s. 83 i nast.
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to¿samych z uprawnieniami obecnego adwokata, opiera na za³o¿eniu
konkurencyjno�ci prawników potwierdzaj¹cych poziomy swoich kwa-
lifikacji zawodowych odbyt¹ praktyk¹ prawnicz¹ i (albo) zdanymi egza-
minami. Dopuszcza mo¿liwo�æ wspólnego prowadzenia czynno�ci praw-
niczych przez prawników i osoby oferuj¹ce us³ugi z innych dziedzin
dzia³alno�ci gospodarczej w ka¿dej dopuszczalnej prawem formie. Ka¿dy
posiadacz licencji prawniczej podlega³by obowi¹zkowemu ubezpieczeniu
od odpowiedzialno�ci cywilnej za szkody wyrz¹dzone przy wykonywaniu
czynno�ci prawniczych. Ca³okszta³t spraw zwi¹zanych z egzaminami
prawniczymi, szkoleniami, przyznawaniem licencji oraz nadzorem nad
zawodowym i etycznym wykonywaniem czynno�ci prawniczych nale-
¿a³by do powo³ywanej na piêcioletni¹ kadencjê 15-osobowej Prawniczej
Komisji Licencyjnej.

Najni¿sza licencja prawnicza I stopnia uprawnia³aby do czynno�ci
prawniczych o charakterze samodzielnego doradcy prawnego i pe³no-
mocnika posiadaczy licencji prawniczej przynajmniej II stopnia, z wy-
j¹tkiem spraw rodzinnych, opiekuñczych, nieletnich i przestêpstw. Licen-
cjê prawnicz¹ I stopnia mogliby otrzymywaæ prawnicy z udokumentowan¹
s¹dow¹ praktyk¹ prawnicz¹ i absolwenci wydzia³ów prawa, którzy odbyli
szkolenie w akredytowanych Prawniczych Komisjach Licencyjnych pod
nadzorem Ministra Sprawiedliwo�ci.

Licencja prawnicza II stopnia by³aby przyznawana:
1) posiadaczom licencji prawniczej I stopnia przynajmniej przez dwa

lata,
2) pe³nomocnikom procesowym, w co najmniej 30 terminach roz-

praw, w nie mniej ni¿ 10 postêpowaniach s¹dowych,
3) osobom, które ukoñczy³y z wynikiem pozytywnym co najmniej 6-

miesiêczne odp³atne szkolenie w jednostkach akredytowanych przez Praw-
nicz¹ Komisjê Akredytacyjn¹,

4) osobom, które w okresie 8 lat poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wnio-
sku o przyznanie licencji: zda³y egzamin notarialny, by³y asesorami no-
tarialnymi albo notariuszami, referendarzami s¹dowymi, asystentami
sêdziego, komornikami, doradcami podatkowymi, rzecznikami patento-
wymi, legislatorami urzêdu organu administracji publicznej, prowadzi³y
obs³ugê prawn¹ organu administracji. Licencja ta uprawnia³aby do do-



14

Roman Tokarczyk

konywania czynno�ci z zakresu obecnego radcy prawnego, z wy³¹cze-
niem tych samych czynno�ci jak wyj¹tki posiadaczy licencji II stopnia.

Wreszcie licencja prawnicza III stopnia uprawnia³aby do wykonywa-
nia czynno�ci prawniczych w pe³nym zakresie, a wiêc to¿samym z upraw-
nieniami obecnego adwokata. By³aby przyznawana:

1) posiadaczom licencji prawniczej II stopnia przez przynajmniej rok,
2) osobom, które zda³y egzamin prawniczy,
3) osobom, które w okresie 8 lat poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku

o przyznanie licencji wykonywa³y zawód sêdziego, prokuratora, adwo-
kata, radcy prawnego, radcy Prokuratorii Generalnej, Skarbu Pañstwa,
asesora s¹dowego lub prokuratorskiego,

4) osobom, które zda³y egzamin sêdziowski, prokuratorski, adwokac-
ki lub radcowski.

Prawnicza Komisja Licencyjna raz w roku przeprowadza³aby egzamin
prawniczy z zakresu prawa karnego, postêpowania karnego, prawa karnego
skarbowego, postêpowania w sprawach o przestêpstwa skarbowe, po-
stêpowania w sprawach nieletnich, prawa rodzinnego i opiekuñczego,
postêpowania z zakresu prawa rodzinnego i opiekuñczego. Pisemny egzamin
prawniczy polega³by na rozwi¹zywaniu testu z³o¿onego z 250 pytañ,
zawieraj¹cego po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna by³aby
poprawna i premiowana jednym punktem. Dla pozytywnego wyniku
egzaminu wymagano by otrzymania co najmniej 190 punktów.

Wzór amerykañski
W�ród dyskutowanych propozycji zmian organizacji i funkcjonowania

zawodu adwokata, radcy prawnego i notariusza wyró¿nia siê wspomnia-
ny ju¿ projekt przedstawiaj¹cy prywatne pogl¹dy trzech autorów � Adama
Bodnara, £ukasza Bojarskiego i Filipa Wejmana6. Wspó³autorzy, g³ównie
w oparciu o regulacje i do�wiadczenia Stanów Zjednoczonych, proponuj¹
za³o¿enia prawne do nowego prawa o adwokaturze. Poszczególne za³o-
¿enia dotycz¹:

6 A. B o d n a r, £. B o j a r s k i, F. W e j m a n, Nowa adwokatura�; por. równie¿
J. A g a c k a - I n d e c k a, �Nowa adwokatura...� i licencje�.
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1) po³¹czenia w jeden nowy zawód adwokata najpierw dotychcza-
sowego zawodu adwokata i radcy prawnego, a nastêpnie (i ewentualnie)
zawodu notariusza;

2) oparcia dostêpu do nowego zawodu adwokata na wynikach praw-
niczego egzaminu kompetencyjnego dla absolwentów prawa, bez wyma-
gania odbycia formalnej aplikacji;

3) zapewnienia nowym adwokatom monopolu na reprezentacjê stron
przed s¹dem;

4) otwarcia mo¿liwo�ci �wiadczenia zawodowej, zarobkowej pomocy
prawnej przez osoby nieposiadaj¹ce uprawnieñ adwokackich poza zakre-
sami monopolu nowych adwokatów;

5) oparcia ustroju nowej adwokatury � samorz¹dnej i niezale¿nej od
pañstwa � na 11 izbach adwokackich, równoleg³ych do jurysdykcji 11
s¹dów apelacyjnych;

6) pozostawienia s¹downictwa dyscyplinarnego w pierwszej instancji
korporacji nowej adwokatury, za� w drugiej instancji � przekazania go
pañstwowym s¹dom apelacyjnym;

7) wprowadzenia instytucji zawodowego rzecznika dyscyplinarnego.
Prawnicy, którzy dotychczas wykonywali zawód adwokata, radcy

prawnego i notariusza, z mocy prawa staliby siê adwokatami, w okresie
przej�ciowym jednak¿e zró¿nicowanymi samymi uprawnieniami zawo-
dowymi. Dotychczasowi adwokaci mogliby reprezentowaæ strony i �wiad-
czyæ inn¹ pomoc prawn¹ we wszelkiego rodzaju sprawach � cywilnych,
administracyjnych, karnych i innych, przed ka¿dym s¹dem, urzêdem
i wobec podmiotów prywatnych. Dotychczasowi radcowie prawni mo-
gliby uzyskaæ prawo pe³nej reprezentacji w sprawach karnych, po z³o-
¿eniu egzaminu kompetencyjnego z prawa karnego, organizowanego
corocznie przez Ministra Sprawiedliwo�ci. Bez pomy�lnego z³o¿enia takiego
egzaminu w oznaczonym okresie, np. 10 lat, mogliby wystêpowaæ jako
obroñcy jedynie w sprawach karnych rozpoczynaj¹cych siê w s¹dach
rejonowych. Po up³ywie oznaczonego okresu nabyliby pe³ne uprawnienia
obroñców. Dotychczasowi notariusze, staj¹c siê adwokatami, mogliby
poszerzyæ swoje uprawnienia zawodowe, a¿ do ich pe³ni, po z³o¿eniu
egzaminów kompetencyjnych z prawa cywilnego i prawa karnego.

Dostêp do zawodu adwokata by³by oparty, powtórzmy to, wy³¹cznie
na pozytywnym wyniku corocznego pañstwowego, kompetencyjnego
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egzaminu prawniczego, organizowanego przez Ministra Sprawiedliwo�ci.
Warunkiem dopuszczenia do tego egzaminu by³oby ukoñczenie piêcio-
letnich studiów prawniczych i wniesienie op³aty egzaminacyjnej. Wy³¹cz-
nie pisemny egzamin obejmowa³by zestawy tematyczne z prawa cywil-
nego, prawa karnego, prawa administracyjnego, organizacji wymiaru
sprawiedliwo�ci w Polsce i Unii Europejskiej i etyki prawniczej. Zestawy
egzaminacyjne uwzglêdnia³yby zarówno wiedzê teoretyczn¹, jak i umie-
jêtno�ci praktyczne, polegaj¹ce na przygotowaniu dokumentów prywat-
nych (np. pe³nomocnictwo, umowa, akt za³o¿ycielski organizacji, statut
spó³ki), pism do s¹du lub urzêdu (np. pozew, apelacja, za¿alenie, odwo-
³anie, wniosek o dokonanie wpisu, skarga kasacyjna, skarga konstytu-
cyjna, skarga do s¹dów Unii Europejskiej), opinii prawnej. Pytania by³yby
przygotowane, egzamin przeprowadzany, a zakodowane prace osób eg-
zaminowanych oceniane przez wieloosobow¹ komisjê egzaminacyjn¹,
powo³ywan¹ przez Ministra Sprawiedliwo�ci, z³o¿on¹ z przedstawicieli
Ministra, wydzia³ów prawa, s¹dów, prokuratury i korporacji adwokackiej.
Bez uzyskania okre�lonego minimum punktów w pierwszym egzaminie
istnia³aby mo¿liwo�æ przyst¹pienia do niego jeszcze tylko jeden raz. Osoby,
które pomy�lnie zda³y egzamin, mog³yby podj¹æ wykonywanie zawodu
na podstawie z³o¿enia w korporacji adwokackiej za�wiadczenia o zdanym
egzaminie i za�wiadczenia o niekaralno�ci czy te¿ nawet i karalno�ci, która
jednak dopuszcza³aby wykonywanie zawodu. Wynik egzaminu kompe-
tencyjnego móg³by równie¿ stanowiæ podstawê oceny przy naborze na
inne ni¿ adwokatura stanowiska lub funkcje publiczne.

Chroniony prawem tytu³ zawodowy �adwokat� móg³by byæ powi¹-
zany z monopolem adwokatów na reprezentacjê stron przed wszystkim
s¹dami i trybuna³ami krajowymi i Unii Europejskiej. Poza granicami
zawodowego monopolu adwokatów istnia³yby zakresy zarobkowego �wiad-
czenia pomocy prawnej przez wszystkich posiadaczy dyplomów ukoñ-
czonych studiów prawniczych, a wiêc zarówno nieadwokatów, jak i ad-
wokatów. Warunkiem �wiadczenia pomocy prawnej przez nieadwokatów
by³oby, podobnie jak w wypadku adwokatów, wykupienie ubezpieczenia
od odpowiedzialno�ci cywilnej i podleganie obowi¹zkowi tajemnicy ad-
wokackiej. Nieadwokaci podlegaliby � na równi z adwokatami � regu-
lacjom etyki adwokackiej.
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Obecnie 24 izby adwokackie i 19 izb radców prawnych zosta³oby
zreorganizowanych w 11 du¿ych izb nowej adwokatury, pokrywaj¹cych
siê z granicami jurysdykcji 11 s¹dów apelacyjnych. Nowa adwokatura,
zachowuj¹c samorz¹dno�æ i niezale¿no�æ od organów pañstwowych,
opiera³aby swoj¹ w³adzê na takich organach, jak Zjazd Adwokatury, Naczelna
Rada Adwokacka, okrêgowe rady adwokackie. Organy te, z³o¿one naj-
pierw z przedstawicieli dotychczasowych zawodów adwokata, radcy
prawnego i notariusza, okre�lonych co do liczb na drodze pertraktacji,
decydowa³yby o przysz³ych, jednolitych ju¿ zasadach wyboru w³adz
i zarz¹dzania maj¹tkiem dotychczasowych korporacji. Wszyscy adwoka-
ci byliby objêci obowi¹zkami:

1) przynale¿no�ci do samorz¹du adwokackiego,
2) konieczno�ci op³acania sk³adek korporacyjnych,
3) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno�ci cywilnej i podleg³o-

�ci s¹downictwu dyscyplinarnemu.
S¹downictwo dyscyplinarne nowej adwokatury oparte by³oby w pierw-

szej instancji na korporacyjnym s¹dzie dyscyplinarnym. Natomiast w drugiej
instancji, w odwo³aniach od orzeczeñ s¹du pierwszej instancji, na pañ-
stwowym s¹dzie apelacyjnym jako instancji kontroluj¹cej i ostatecznej.
Wszczêcie postêpowania dyscyplinarnego i pe³nienie funkcji oskar¿yciela
nale¿a³oby do zawodowego rzecznika dyscyplinarnego, powo³anego
spo�ród adwokatów na okres jej sprawowania pozbawionego równocze-
snego wykonywania zawodu adwokata. Rozprawy dyscyplinarne przed
s¹dami obu instancji mia³yby charakter jawny, wyrok by³by og³aszany
publicznie, a orzecznictwo by³oby publikowane z uzasadnieniami w pe-
riodykach korporacji i, poza sprawami objêtymi ochron¹ tajemnicy za-
wodowej, udostêpniane mediom publicznym. Do zawodowego rzecznika
dyscyplinarnego nale¿a³oby równie¿ egzekwowanie sankcji za os¹dzone
prawomocnie przewinienia dyscyplinarne7.

Stanowisko adwokatów
Ujawniony rz¹dowy projekt ustawy o licencjach prawniczych spotka³

siê z surow¹ krytyk¹ adwokatów, zw³aszcza przedstawicieli Naczelnej

7 A. B o d n a r, £. B o j a r s k i, F. We j m a n, Nowa adwokatura�, s. 7 i nast.
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Rady Adwokackiej, obna¿aj¹cych s³abo�ci jej uzasadnienia jako populi-
stycznego, demagogicznego i metodologicznie niepoprawnego. Adwokaci
podwa¿aj¹ uzasadnienie projektu rzekomo wysokimi cenami ich us³ug
prawniczych, ograniczeniami dostêpu do adwokatury absolwentów stu-
diów prawniczych i zazdrosnym strze¿eniem swych interesów korpo-
racyjnych.

Jak to wyrazi³ Piotr Sendecki, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokac-
kiej: �Rzeczywistym celem i intencj¹ ustawy jest natomiast wprowadzenie
do polskiego systemu prawnego nowej � niespotykanej wcze�niej � kategorii
licencjonowanych doradców prawnych, a zatem stworzenie dodatkowej
grupy zawodowej, która w sposób legalny mia³aby wykonywaæ czyn-
no�ci z zakresu pomocy prawnej. Docelowo takie same, je¿eli chodzi
o ich zakres przedmiotowy jak adwokaci i radcowie prawni [...]. Taka
nowa grupa zawodowa nie podlega³aby wreszcie owym � znienawidzo-
nym przez projektodawców � strukturom samorz¹dów zawodowych
[...] osób uzale¿nionych wy³¹cznie i ca³kowicie od czynnika pañstwo-
wego [...]. Dla samorz¹du adwokackiego piecza nad wykonywaniem
zawodu, troska o etyczny sposób �wiadczenia pomocy prawnej oraz o jej
jako�æ merytoryczn¹ w celu zabezpieczenia interesów klienta i nienara-
¿ania go na niepotrzebne szkody jest najdonio�lejszym pos³aniem�8.

Bardziej szczegó³owej analizie krytycznej podda³a ten projekt Ma³go-
rzata Ko¿uch. Pozytywnie oceni³a jedynie obowi¹zek zawierania umowy
OC jako �rodka o charakterze kompensacyjnym. Zauwa¿y³a, ¿e brak
zwolnienia prawników z Unii Europejskiej od obowi¹zku posiadania licen-
cji narusza art. 49 Traktatu Rzymskiego, a projektowane zasady �wiad-
czenia us³ug prawniczych pomijaj¹ prawników spoza Unii Europejskiej.
Projekt k³óci siê z art. 43-55 Traktatu Rzymskiego i dyrektyw¹ 2006/
123 o us³ugach na rynku wewnêtrznym. Wed³ug autorki projekt odbiega
od za³o¿eñ demokratycznego pañstwa prawnego, upatruj¹cych w zawo-
dach prawniczych zawody zaufania publicznego, a wiêc powo³ane do
ochrony i dba³o�ci zarówno o interes publiczny, jak i interes klienta. Za

8 P. S e n d e c k i, Przeciw szkodliwym pomys³om, Palestra 2007, nr 2-3, s. 90 i nast.
Krytyka ta jest nieco emocjonalna i przesadna, odbiegaj¹ca od sprawdzonych ju¿ i utrwa-
lonych wzorów w innych krajach. Próba dyskredytowania przysz³ej specjalizacji doradców
prawnych poprzez okre�lanie ich mianem felczerów prawniczych jest pochopna.
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jaskrawy brak zabezpieczenia interesów wymiaru sprawiedliwo�ci uzna³a
dopuszczenie przez projekt nieprofesjonalnych pe³nomocników do wy-
stêpowania przed S¹dami Najwy¿szymi i Trybuna³ami. Op³atê wstêpn¹
i coroczn¹ op³atê licencyjn¹ oceni³a jako ograniczenie konstytucyjnej zasady
wolno�ci gospodarczej. Zdaniem autorki projekt nie odpowiada wska-
zówkom orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawach SK 22/02,
K 6/06 i K 30/06. Cz³onkostwo Prawniczej Komisji Licencyjnej zaliczy³a
do synekur politycznych o nierealnych kompetencjach dyktowanych przez
Ministra Sprawiedliwo�ci (lub Prokuratora Generalnego). Szcz¹tkowa
regulacja postêpowania dyscyplinarnego � dwuinstancyjnego dyscypli-
narnego i dwuinstancyjnego s¹dowoadministracyjnego wzbudzi³a obawy
autorki dotycz¹ce zasady praworz¹dno�ci i zasady szybko�ci postêpo-
wania. Z ró¿nych stron obna¿y³a s³abo�ci kryteriów i zakresów podmio-
tów trzech stopni licencji prawniczych, podkre�laj¹c ich niezrozumia³o�æ
dla potencjalnego klienta i pretekst do nadu¿yæ kompetencyjnych dla ich
posiadaczy9.

Natomiast na gruncie proponowanego wzoru amerykañskiego adwo-
kaci, zachowuj¹c ca³o�æ swoich obecnych zawodowych uprawnieñ,
mogliby je rozszerzyæ o uprawnienia zawodowe nale¿¹ce do notariuszy.
Rozszerzenie to by³oby zapewne mo¿liwe bezpo�rednio po zjednoczeniu
zawodów, nawet chyba bez konieczno�ci z³o¿enia egzaminu kompeten-
cyjnego z prawa notarialnego. W ka¿dym razie, dla adwokatów bez zdanego
tego typu egzaminu, rozszerzenie ich uprawnieñ zawodowych o upraw-
nienia notariuszy mog³oby nast¹piæ po krótkim okresie przej�ciowym, np.
tylko jednorocznym. Skoro proponowana reorganizacja zapewnia dotych-
czasowym adwokatom najlepsze warunki przechodzenia do nowej ad-
wokatury (w porównaniu do radców prawnych i notariuszy) nale¿y
wyja�niæ, dlaczego zdecydowana wiêkszo�æ z nich odnosi siê do niej
niechêtnie, a nawet wrogo.

Jak zauwa¿y³ adwokat opowiadaj¹cy siê za unifikacj¹ wspomnianych
zawodów prawniczych: �Adwokaci boj¹ siê, ¿e utrac¹ przewagê rynkow¹
wynikaj¹c¹ z tego, i¿ obecnie tylko oni mog¹ pos³ugiwaæ siê tytu³em
zawodowym adwokat. Obawiaj¹ siê równie¿, ¿e w nowej korporacji

9 M. K o ¿ u c h, Uwagi do projektu ustawy o licencjach prawniczych, Palestra 2007,
nr 2-3, s. 95 i nast.
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zostan¹ zdominowani liczebnie przez radców, a tym samym strac¹ wp³yw
na wybór w³adz i politykê nowej korporacji. Te obawy s¹ zapewne w jakim�
stopniu uzasadnione [...], by maksymalnie zabezpieczyæ interesy adwo-
katów [...] w okresie przej�ciowym zosta³yby utrzymane dwa odrêbne
tytu³y zawodowe. Dopiero po up³ywie okresu przej�ciowego wszyscy
cz³onkowie korporacji u¿ywaliby tytu³u adwokat. Wybory w³adz wyko-
nawczych nowej korporacji odbywa³yby siê osobno w obrêbie izb rad-
cowskiej i adwokackiej (³¹cznie tworz¹cych walne zgromadzenie), z których
ka¿da wybiera³aby równ¹ liczbê przedstawicieli do rady i do zarz¹du.
W nastêpnym etapie, nadal w trakcie okresu przej�ciowego, now¹ kor-
poracjê nale¿a³oby rozszerzyæ o wszystkie inne osoby, które �wiadcz¹
obecnie us³ugi prawnicze [...], a które nie s¹ adwokatami ani radcami
prawnymi [...]. Doradcy prawni równie¿ wybieraliby swoich przedsta-
wicieli do w³adz wykonawczych korporacji�10.

Krajowa Rada Radców Prawnych ju¿ kilkakrotnie wystêpowa³a do
Naczelnej Rady Adwokackiej z ró¿nymi inicjatywami po³¹czenia zawodu
adwokata z zawodem radcy prawnego. �Pomys³ po³¹czenia wywo³uje
jednak opór w �rodowisku adwokatury [...]. Zdecydowana wiêkszo�æ
cz³onków palestry uwa¿a, ¿e fuzja nie przynios³aby im ¿adnych korzy�ci,
natomiast skorzystaliby na niej radcowie prawni. Adwokaci broni¹ od-
rêbno�ci tradycji swojej profesji. Radcowie za� jako g³ówn¹ przeszkodê
na drodze do po³¹czenia postrzegaj¹ niechêæ adwokatów i w³adz ich
samorz¹du [...]. Wiêkszo�æ ankietowanych z obu grup zawodowych jest
przekonana, ¿e do po³¹czenia jednak dojdzie...�11.

Za s³uszno�ci¹ wspomnianych ju¿ argumentów na rzecz utworzenia
nowej adwokatury przemawiaj¹ równie¿ inne wzglêdy. W ostatnich dzie-
siêcioleciach wysoki ongi� presti¿ zawodu adwokata z wielu obiektyw-
nych i subiektywnych powodów, uleg³ powa¿nemu os³abieniu. Presti¿ ten
móg³by siê podnie�æ dziêki wej�ciu do zawodu adwokata nowych ludzi.
Adwokaci nie maj¹ te¿ ju¿ monopolu na najwy¿sze zarobki; skutecznie
konkuruj¹ z nimi renomowani radcowie prawni, uprawiaj¹cy praktykê

10 W. D a n i ³ o w i c z, Powinna powstaæ jedna korporacja prawnicza, Rzeczpospolita
z 20 kwietnia 2007 r.
11 I. Wa l e n c i k, Radcowie zapraszaj¹ adwokatów do rozmów o fuzji, Rzeczpospo-

lita z 23 kwietnia 2007 r.
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w najlepszych kancelariach prawnych. Wiêksze mo¿liwo�ci w tym wzglê-
dzie mog³aby stworzyæ legalizacja niedopuszczalnych form wynagrodze-
nia, np. umowy de quota litis, czyli wynagrodzenia jako okre�lonej liczby
procentów od uzyskanej w wygranym procesie kwoty. Dostêp do za-
wodu adwokata jedynie na drodze corocznego pañstwowego kompeten-
cyjnego egzaminu prawniczego, bez wymogu odbycia wcze�niej formal-
nej aplikacji, znacznie skróci³by w czasie i upro�ci³ otrzymywanie uprawnieñ
zawodowych adwokata. Wp³yn¹³by zapewne na ujednolicenie w skali
ca³ego kraju warunków uczciwego dostêpu do zawodu adwokata. Po-
budzaj¹c konkurencjê w�ród kandydatów do tego zawodu, mia³by wp³yw
na wzrost jako�ci studiów prawniczych i poziom przygotowania do
egzaminu adwokackiego. Stwarza³by do�æ wymierne, jednolite kryteria
porównywania jako�ci kszta³cenia w poszczególnych wydzia³ach prawa,
a wiêc i opracowania rzetelnych ich rankingów.

Stanowisko radców prawnych
Najwiêksze zainteresowanie po³¹czeniem zawodu adwokata z zawo-

dem radcy prawnego wykazuje zdecydowana wiêkszo�æ radców praw-
nych. Krajowa Rada Radców Prawnych na podstawie swoich uchwa³
zwraca siê do Naczelnej Rady Adwokackiej z zaproszeniami podjêcia
rozmów na ten temat. �Chodzi³oby o takie sprawy, jak jednolity tytu³
zawodowy adwokata, wspólna aplikacja, ujednolicone formy wykony-
wania zawodu i zasady etyczne oraz sposób po³¹czenia organizacyjnego
i maj¹tku [...]. KRRP uwa¿a, ¿e integracja z adwokatur¹ prowadzi³aby
do uporz¹dkowania sytuacji na rynku us³ug prawniczych, na którym
wkrótce pojawi siê nowy zawód � licencjonowany doradca prawny
z uprawnieniami podobnymi do radcowskich i adwokackich [...] [A]rgu-
menty za po³¹czeniem: podobieñstwo kompetencji obu zawodów, ko-
nieczno�æ istnienia jednej silnej korporacji prawniczej oraz interes klien-
tów. Wiêkszo�æ ankietowanych z obu grup zawodowych jest przekonana,
¿e do po³¹czenia jednak dojdzie, chocia¿ nie w tym roku�12.

12 I. Wa l e n c i k, Radcowie zapraszaj¹ adwokatów�; O wcze�niejszych ró¿nych ini-
cjatywach po³¹czeniowych radców prawnych, por. szerzej Radca Prawny, wydanie specjal-
ne 2007, szczególnie s. 7, 24, 27, 29, 54, 57, 87.
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W przekonaniu radców prawnych g³ówn¹ przeszkod¹ na drodze do
po³¹czenia zawodu adwokata z zawodem radcy prawnego jest niechêæ
adwokatów i ich samorz¹du. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e � jak wykazuj¹
badania ankietowe � ju¿ ponad jedna czwarta ogó³u adwokatów aprobuje
ideê takiego po³¹czenia. Jak wyrazi³ to adwokat opowiadaj¹cy siê za
po³¹czeniem: �Fundamentem przysz³ej regulacji powinno byæ za³o¿enie,
¿e us³ugi prawnicze (w zakresie zdefiniowanym ustawowo) mog¹ byæ
�wiadczone wy³¹cznie przez osoby maj¹ce stosowne uprawnienia [...]
powinny siê wykazaæ minimum wiedzy i umiejêtno�ci potwierdzonych
egzaminów. Ponadto wszystkich �wiadcz¹cych te us³ugi powinny obo-
wi¹zywaæ jednolite zasady (zw³aszcza etyczne) wykonywania zawodu.
Ka¿dy z nich powinien tak¿e podlegaæ s¹downictwu dyscyplinarnemu,
by istnia³a mo¿liwo�æ usuniêcia z zawodu osób naruszaj¹cych zasady jego
wykonywania [...] Kolejne zagadnienie to ustawowy obowi¹zek przyna-
le¿no�ci do korporacji zawodowej [...] Wedle tej propozycji wszyscy
�wiadcz¹cy us³ugi prawnicze s¹ cz³onkami jednego samorz¹du zawodo-
wego, a tym samym podlegaj¹ jednolitym zasadom wykonywania zawodu
ustanowionym przez ten samorz¹d [...] [N]ajbardziej kontrowersyjnym
tematem bêdzie oczywi�cie kwestia warunków, na jakich doradcy prawni
bêd¹ mogli zostaæ cz³onkami nowej korporacji [...] [J]edynym praktycz-
nym rozwi¹zaniem jest jednorazowe dopuszczenie tych osób do nowej
korporacji. Mo¿e bêdzie je mo¿na zobowi¹zaæ do odbycia np. sze�cio-
miesiêcznego szkolenia z zasad etyki i form wykonywania zawodu�13.

Jak ³atwo zauwa¿yæ, przyjêcie propozycji adwokata Witolda Dani³o-
wicza przez ogó³ adwokatów stwarza³oby ju¿ warunki do po³¹czenia
zawodu adwokata z zawodem radcy prawnego. Po³¹czenie przynios³oby
radcom prawnym dodatkowe uprawnienie poprzez zniesienie monopolu
adwokatów na prowadzenie niektórych spraw karnych, po zdaniu eg-
zaminu z prawa karnego albo up³ywie okre�lonego okresu od daty
po³¹czenia. W okresie oczekiwania na pe³ne uprawnienia w zakresie
prowadzenia spraw karnych dotychczasowy radca prawny mia³by obo-
wi¹zek poinformowania klienta, ¿e wcze�niej nie mia³ uprawnieñ do obrony
w takich sprawach. Chodzi³oby o przestrzeganie w ten sposób zakazu

13 W. D a n i ³ o w i c z, Powinna powstaæ�.
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podszywania siê pod adwokata z pe³nymi uprawnieniami przez adwokata
z uprawnieniami jeszcze ograniczonymi.

Do po³¹czenia zawodu adwokata z zawodem radcy prawnego w Polsce
zachêca wybitny znawca problematyki zawodów prawniczych w Europie
� Hans Jürgen Hellwig, by³y Prezes Rady Adwokatur i Stowarzyszeñ
Prawniczych Europy i cz³onek Zarz¹du Niemieckiej Rady Adwokackiej.
Napisa³ on: �Jedno�æ zawodu prawniczego ma wielkie znaczenie, gdy¿
tylko zjednoczony zawód dzia³aj¹cy wed³ug wspólnych przepisów ma
g³os wystarczaj¹co mocny, aby broniæ fundamentalnych praw i rz¹dów
prawa [...] [U]czyñcie zawód prawniczy tak silnym, jak to mo¿liwe!
Krajowa Rada Radców Prawnych i Polska Rada Adwokacka powinny
przemy�leæ po³¹czenie dwóch zawodów prawniczych w Polsce [...]. Nie
mam w¹tpliwo�ci, i¿ po po³¹czeniu zjednoczony zawód prawniczy w Polsce
bêdzie mia³ wiêksz¹ szansê na stawianie oporu inicjatywom regulacyjnym,
sk¹dkolwiek by siê nie pojawi³y�14.

Po³¹czenia zawodu adwokata z zawodem radcy prawnego, os³abiaj¹c
wyra�nie d¹¿enia do takiego po³¹czenia, dotyczy uchwa³a nr 532/VI/2007
Krajowej Rady Radców Prawnych, uwzglêdniaj¹ca oceny zawarte w uza-
sadnieniach wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego z kwietnia i listopada
2006 r. Uwzglêdnia ona pogl¹d Trybuna³u Konstytucyjnego, ¿e �utrzy-
mana zosta³a wielo�æ reglamentowanych zawodów prawniczych, �wiad-
cz¹cych w zró¿nicowanym zakresie kwalifikowane us³ugi prawnicze �
przy niewprowadzaniu jednolitego systemu przygotowania kszta³cenia,
doborze przedmiotów, czasu trwania aplikacji i form praktyki zawodowej.
Przepisy te powinny równie¿ zagwarantowaæ w³a�ciwy standard legalnie
wykonywanej pomocy prawnej. Wobec powy¿szego, przep³yw miêdzy
takimi zawodami prawniczymi nie mo¿e nastêpowaæ automatycznie, bez
oceny umiejêtno�ci niezbêdnych do wykonywania danego zawodu, a ocena
taka musi wynikaæ nie tylko z oceny czasu trwania i zakresu szkoleñ
i praktyk, ale i z oceny praktycznego kontaktu z wykonywaniem zawodu
prawniczego�15.

14 H.J. H e l l w i g, Przysz³o�æ zawodów prawniczych w Europie i w Polsce, Radca
Prawny, wydanie specjalne 2007, s. 24 i 27.
15 Radca Prawny 2007, nr 2, s. 129 i nast.
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Stanowisko notariuszy
Stanowisko polskich notariuszy wobec szwedzkiego i amerykañskie-

go wzoru reorganizacji �wiadczenia us³ug prawnych w Polsce nale¿y
postrzegaæ w �wietle zarówno projektów Unii Europejskiej, jak i projek-
tów polskich. Parlament Europejski podkre�li³ dwie strony zawodu no-
tariusza � jedn¹ zbli¿on¹ do zawodów adwokata i radcy prawnego i drug¹
� porównywaln¹ z zawodem urzêdników pañstwowych16. Droga nota-
riusza do pe³nych uprawnieñ w zakresie czynno�ci prawnych wed³ug wzo-
ru szwedzkiego zosta³a ju¿ wspomniana przy omawianiu projektu ustawy
o licencjach prawniczych. Tutaj zatrzymamy siê nieco przy takiej drodze
wed³ug wzoru amerykañskiego.

Istniej¹ powa¿ne racje przemawiaj¹ce za po³¹czeniem z zawodem
adwokata nie tylko zawodu radcy prawnego, ale i zawodu notariusza.
Podobnie jak adwokaci i radcowie prawni, tak¿e notariusze �wiadcz¹
zawodowo i odp³atnie pomoc prawn¹. Zrównanie uprawnieñ nowych
adwokatów, powstaj¹cych ze zró¿nicowanych uprawnieñ dotychczaso-
wych adwokatów, radców prawnych i notariuszy, by³oby konsekwencj¹
zrównania ich kwalifikacji zawodowych. Adwokaci mogliby zdaæ egza-
min z prawa notarialnego, radcowie prawni z prawa karnego i prawa
notarialnego za� notariusze z prawa cywilnego i prawa karnego. Ka¿dy
z ³¹czonych zawodów nie traci³by posiadanych uprawnieñ, równocze�nie
maj¹c mo¿liwo�æ uzyskania dodatkowych. Uzyskanie tych dodatkowych
uprawnieñ zale¿a³oby od woli zdania odpowiedniego egzaminu lub te¿
samego up³ywu okre�lonego okresu czasu od daty po³¹czenia zawodów.

Zakres uprawnieñ notariuszy wstêpuj¹cych do nowej, adwokackiej,
jednej korporacji prawniczej móg³by byæ znacznie bardziej poszerzony
w porównaniu z uprawnieniami radców prawnych. Wymaga³oby to, co
oczywiste, wiêkszego nak³adu pracy, je¿eli uprawnienia te mia³yby byæ
poszerzone na drodze zdanego egzaminu, a nie na podstawie samego
up³ywu okre�lonego czasu. Z tego wzglêdu mo¿na by chyba domniemy-
waæ, ¿e czê�æ notariuszy, dobrze prosperuj¹cych w warunkach odrêb-
no�ci ich zawodu (albo niechêtnych czy niezdolnych ju¿ do zdawania

16 Por. Projekt rezolucji B6-023/2006, Parlament Europejski. Dokument z posiedze-
nia 16.3.1006, dostêpny w Internecie.
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wymaganych egzaminów) odrzuci³aby propozycje jednoczenia zawodów
prawniczych. G³os decyduj¹cy w tym wzglêdzie powinien jednak nale¿eæ
do notariuszy ambitnych, zdolnych dostosowaæ swoje umiejêtno�ci za-
wodowe do nowoczesnych przeobra¿eñ zawodów prawniczych w �wiecie
i uzyskania szerszych uprawnieñ prawniczych.

Zakres us³ug prawniczych notariuszy jest do�æ w¹ski w porównaniu
chocia¿by do zakresów us³ug �wiadczonych przez radców prawnych.
Niedostateczna liczba notariuszy w Polsce nie stwarza obecnie w³a�ci-
wych warunków dla ich konkurencji w zakresie jako�ci us³ug i wysoko�ci
op³at za nie. Przekazanie wszystkim adwokatom uprawnieñ notariuszy
zwiêkszy³oby poka�nie poda¿ us³ug notarialnych, jako czê�ci us³ug ad-
wokackich w ogóle, wp³ynê³oby równie¿ zapewne na obni¿enie ich ceny.
Warto zauwa¿yæ, ¿e w Stanach Zjednoczonych tzw. notariusze spe³niaj¹
zupe³nie marginalne zadania tylko formalnego po�wiadczania wiarygod-
no�ci dokumentów, do czego nie wymaga siê nawet wykszta³cenia praw-
niczego. Akty notarialne sporz¹dzaj¹ tam adwokaci, a rejestruj¹ je urzêd-
nicy s¹dowi s¹dów pierwszej instancji. W Niemczech, obok typowych
notariuszy (hauptberufliche Notare), dzia³aj¹ równie¿ piêciokrotnie licz-
niejsi od nich adwokaci � notariusze (Anwaltsnotare), a w niektórych
landach niemieckich czynno�ci notarialne wykonuj¹ wy³¹cznie adwoka-
ci17.

Nie ma wiêkszych w¹tpliwo�ci, ¿e dotychczasowi adwokaci i rad-
cowie prawni bez wiêkszych trudno�ci mogliby ju¿ wykonywaæ czyn-
no�ci notarialne. Natomiast notariusze pragn¹cy szybko uzyskaæ pe³ne
uprawnienia adwokackie mogliby natkn¹æ siê na pewne trudno�ci. Mimo
to, zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni jednolitego zawodu adwo-
kata mogliby byæ przecie¿ zobowi¹zani do zdania egzaminu z prawa
notarialnego. Kancelarie adwokackie i kancelarie radców prawnych do�æ
³atwo mog³yby podj¹æ zadania �wiadczenia czynno�ci notarialnych, jak
zw³aszcza prowadzenia repertorium, przechowywania aktów notarialnych,
pobierania op³at i innych. Jak wiadomo, dokonywanie wiêkszo�ci czyn-
no�ci notarialnych odbywa siê na podstawie powszechnie dostêpnych
szablonów, pism i wzorów aktów notarialnych, co tak¿e os³abia utrzy-

17 Por. http://www.bnotk.de/Notar/Berufsbild/Berufsbild.html
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mywanie odrêbno�ci zawodu notariusza. Nadto, dziêki komputerom, co-
raz wiêksza liczba czynno�ci notarialnych mo¿e byæ wykonywana au-
tomatycznie. Tak jak dotychczas, czynno�ci notarialne dokonywane przez
adwokatów podlega³yby kontroli odpowiedniego s¹du.

Zniesienie monopolu notariuszy na �wiadczenie us³ug notarialnych
i przekazanie ich wszystkim adwokatom zwiêkszy³oby konkurencjê
w zakresie dostêpno�ci, jako�ci i cen tych us³ug. Raz po raz od¿ywa dys-
kusja na temat wysoko�ci zarobków polskich notariuszy, trudnych do
precyzyjnego okre�lenia, poniewa¿ poznawane s¹ one na podstawie
o�wiadczeñ samych notariuszy18. Wed³ug aktualnych obliczeñ, w Polsce,
w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, przypada najwiêksza liczba
ludno�ci w przeliczeniu na jednego notariusza. Gdy w styczniu 2007 r.
we Francji na jednego notariusza przypada³o 7614 obywateli, w Niem-
czech � 8381, Hiszpanii � 13991, to w Polsce � a¿ 2254419. Niedosta-
teczna liczba notariuszy w Polsce dyskryminuje przede wszystkim miesz-
kañców ma³ych miejscowo�ci, wyra�nie faworyzuj¹c du¿e miasta.
Po³¹czenie zawodu notariusza z zawodem adwokata i zawodem radcy
prawnego obni¿y³oby koszty spo³eczne wynikaj¹ce chocia¿by z prowa-
dzenia odrêbnych kancelarii, za³atwiania nierzadko jednej sprawy po czê�ci
u kilku prawników, czasu za³atwienia sprawy i inne. Propozycja ta podobna
jest do niemieckiego rozwi¹zania Anwaltsnotare i w zasadzie nie k³óci siê
z europejskim modelem notariatu ³aciñskiego.

Sami notariusze oficjalnie raczej nie uczestnicz¹ w dyskusji dotycz¹cej
reorganizacji �wiadczenia us³ug prawniczych w Polsce. Mo¿na by do-
mniemywaæ, ¿e s¹ zainteresowani zachowaniem swej obecnej pozycji
zawodowej. Jednak¿e, jak wynika z wypowiedzi Jacka Wojdy³o, prezesa
Krajowej Rady Notarialnej, notariusze, podobnie jak adwokaci i radcy
prawni, s¹ zaniepokojeni d¹¿eniami Ministra Sprawiedliwo�ci (Prokura-
tora Generalnego) do os³abienia samorz¹dno�ci zawodowej korporacji

18 Por. np. P. M i ¹ c z y ñ s k i, L. K o s t r z e w s k i, Ni¿sze op³aty notarialne gniewaj¹
notariuszy, gazeta.pl. 25 sierpnia 2006 r.; Z. Z i o b r o, Obni¿ymy stawki notarialne, PAP,
22 sierpnia 2006 r.
19 Tak A. B o d n a r, £. B o j a r s k i, F. We j m a n, Nowa adwokatura�, s. 33; tak¿e

http://www.ec.europa.eu/comm/competition/liberalization/conference/speeches/mateus.pdf,
22 stycznia 2007 r.
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prawniczych, w�ród nich i korporacji notariuszy. �Ostatnio � zauwa¿y³
Wojdy³o � pojawi³o siê wiele takich niepokoj¹cych koncepcji. Powierza
siê pañstwu ca³o�æ procesu zwi¹zanego z naborem do zawodu, spraw-
dzaniem przygotowania zawodowego w ramach egzaminu koñcowego
i udzielaniem uprawnieñ zawodowych. W ten sposób pozbawia siê samorz¹d
mo¿liwo�ci okre�lenia kryteriów merytorycznych i etycznych wykony-
wania zawodu. Pragnie siê te¿ pozbawiæ samorz¹d zawodowy uprawnieñ
s¹downictwa dyscyplinarnego, choæ jest to najskuteczniejszy instrument
piêtnuj¹cy patologie zawodowe i nieetyczne postawy w wykonywaniu
zawodu. Samorz¹d notarialny podziela pogl¹d, ¿e niedoskona³o�ci w pracy
samorz¹du nale¿y eliminowaæ poprzez pomoc w realizacji powierzonych
obowi¹zków, a tak¿e przez odpowiedni¹ zmianê prawa. Powinna ona
jednak byæ dokonywana przy wspó³udziale samorz¹du, a nie poprzez
pozbawienie go dotychczasowych uprawnieñ i os³abienie jego pozycji,
a tym samym w istocie likwidacjê suwerenno�ci�20.

Stanowisko doradców prawnych
W Polsce zawód doradców prawnych nie ukszta³towa³ siê jeszcze

w pe³ni, tote¿ nale¿y po�wiêciæ nieco uwagi jego charakterowi. Doradca
prawny jest prawnikiem, który doradza w sprawach prawnych. Doradz-
two jest tak bardzo rozleg³e i zró¿nicowane, jak rozleg³e i zró¿nicowane
s¹ sprawy prawne. �Zawiera w sobie elementy racjonalne i emocjonalne,
opisowe i ocenne, diagnostyczne i prognostyczne, proponuj¹ce i rozstrzy-
gaj¹ce, mandatoryjne i obligatoryjne�21. W krajach ukszta³towanego
doradztwa prawnego istniej¹ liczne specjalizacje zawodowe doradców
prawnych, u nas jeszcze nieliczne. Wydaje siê, ¿e pe³ne otwarcie dostêpu
do zawodu radcy prawnego wszystkim prawnikom w Polsce nie tylko
szybko pomno¿y ich liczbê, ale i ich specjalizacje. Oczywi�cie, mo¿liwo�æ
ta pobudza do�æ jednoznacznie aprobuj¹ce stanowisko potencjalnych
doradców prawnych wobec projektu ustawy o licencjach prawniczych.

20 J. Wo j d y ³ o, Czy rz¹d podwa¿y³ podstawy samorz¹dno�ci. Dyskusja redakcyjna
samorz¹dno�æ zawodowa prawników, Gazeta Prawna 2007, nr 88. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
autor my�la³ zapewne o niezale¿no�ci notariuszy, gdy okre�li³ to suwerenno�ci¹.
21 R. To k a r c z y k, Etyka prawnicza..., s. 195. Tam te¿ szerzej na temat doradców

prawnych.
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Poszukuj¹cy zawodu prawniczego absolwenci wydzia³ów prawa przyj-
muj¹ je wrêcz entuzjastycznie.

Wspomniany projekt zosta³ oparty na wzorze szwedzkim, jako �
w przekonaniu projektodawców � najbardziej odpowiednim do warun-
ków polskich. Wed³ug tego liberalnego wzoru obowi¹zuj¹cego w Szwecji,
wszyscy posiadacze dyplomu ukoñczenia studiów prawniczych, a nawet
i inni obywatele, uprawnieni s¹ do �wiadczenia pomocy prawnej w zakresie
doradztwa prawnego czy te¿ porad prawnych. Natomiast przynale¿no�æ
do stowarzyszenia czy te¿ korporacji zawodowej jest dla doradców
prawnych dobrowolna i ma na celu zapewnienie ich kompetentnego
doradztwa i przestrzegania etyki zawodowej. Wed³ug za� wzoru restryk-
cyjnego, realizowanego np. w Niemczech i Japonii, adwokaci posiadaj¹
monopol na zawodowe �wiadczenie wszelkiej pomocy prawnej, nato-
miast podejmowanie takiej pomocy przez niekompetentnych prawników
zagro¿one jest sankcjami karnymi albo (i) administracyjnymi. Zagro¿enie
to przej¹³ omawiany projekt, przewiduj¹c wysok¹ grzywnê za wykony-
wanie czynno�ci prawniczych przez osoby do tego nieuprawnione. �wiad-
czy to o eklektycznym charakterze projektu, ³¹cz¹cym elementy liberalne
z elementami autokratycznymi.

Wed³ug obowi¹zuj¹cych obecnie w Polsce norm prawnych i etycz-
nych, jak równie¿ w warunkach licencji prawniczych i proponowanego
po³¹czenia zawodów prawniczych, adwokaci nie maj¹ monopolu na
�wiadczenie wszelkiej pomocy prawnej, lecz jedynie w zakresie repre-
zentowania klientów w procesach s¹dowych. Przeto ka¿dy posiadacz
dyplomu magistra prawa móg³by zawodowo, a wiêc i zarobkowo,
�wiadczyæ pomoc prawn¹, poza wspomnianymi wyj¹tkami. Jedynym
warunkiem tego by³oby wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialno�ci
cywilnej i obowi¹zek zachowywania tajemnicy adwokackiej. Rozwi¹zanie
to, uzasadnione m. in. orzeczeniami Trybuna³u Konstytucyjnego, otwie-
ra³oby przed klientem mo¿liwo�ci wyboru prawnika � renomowanego
i zwykle dro¿szego adwokata albo mniej renomowanego, lecz na ogó³
tañszego � innego prawnika. Przypomnijmy, ¿e obecnie w Polsce na
�wiadczenie pomocy prawnej sk³ada siê:

1) udzielanie porad i konsultacji prawnych,
2) sporz¹dzanie opinii prawnych,
3) opracowywanie projektów aktów prawnych,
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4) zastêpstwo prawne i procesowe,
5) wystêpowanie przed s¹dami i urzêdami.
Tylko ten ostatni rodzaj pomocy prawnej objêty jest monopolem

adwokackim i powinien takim pozostawaæ, nawet na gruncie ewentu-
alnego licencjonowania zawodów prawniczych.

Uzasadnione jest pozostawianie prawnikom z najwy¿sz¹ licencj¹, czyli
adwokatom, wy³¹czno�ci wystêpowania w procesach karnych, skargach
konstytucyjnych i w postêpowaniu przed najwy¿szymi instancjami s¹-
dowymi, jak Naczelny S¹d Administracyjny, Trybuna³ Konstytucyjny, S¹d
Najwy¿szy. W postêpowaniu cywilnym pe³nomocnikiem mo¿e byæ
w zasadzie nie tylko ka¿dy prawnik, ale i ró¿ne osoby niebêd¹ce praw-
nikami, jak np. osoby bliskie (ma³¿onek, zstêpni, rodzeñstwo), pracownik,
rzecznik patentowy, przedstawiciel organizacji zrzeszaj¹cej rolników in-
dywidualnych i inni. Trybuna³ Konstytucyjny, mimo wystêpowania
monopolu adwokatów w prawie o adwokaturze i radców prawnych
w ustawie o radcach prawnych, zakwestionowa³ jednak ten monopol,
wskazuj¹c na �ogólny nieostry, otwarty i nieprecyzyjny charakter defi-
nicji, pomocy prawnej�22. Podwa¿y³ te¿ stosowanie sankcji karnych wobec
prawników niebêd¹cych adwokatami, �wiadcz¹cych us³ugi prawnicze,
jako sprzeczne z art. 42 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Rozró¿ni³
wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego od �wykonywania
czynno�ci prawnej�. Nie wypowiedzia³ siê jednak jeszcze na temat pod-
staw i zakresów odpowiedzialno�ci prawnej i etycznej doradców praw-
nych.

Faktycznie jednak swoboda �wiadczenia pomocy prawnej przez praw-
ników niebêd¹cych adwokatami, radcami prawnymi i notariuszami jest
ju¿ do�æ utrwalona w wielu polskich firmach prawniczych oraz kance-
lariach � adwokackich, radcowskich i notarialnych. Pracuj¹ w nich,
wykonuj¹c ró¿ne czynno�ci prawne, nie tylko prawnicy, ale i osoby nawet
bez wykszta³cenia prawniczego albo z dyplomami zagranicznych uczelni
prawniczych. Dopuszczone jest to na podstawie do�æ rygorystycznego

22 Uzasadnienie wyroku 5 K 22/022 z 26 listopada 2004 r., OTK-A 2003/9/97. Zwraca
tutaj uwagê brak jednolitej terminologii w polskim jêzyku prawnym i jêzyku prawniczym.
Wspó³wystêpuj¹ w nich najczê�ciej nastêpuj¹ce okre�lenia: �us³ugi prawne�, �pomoc praw-
na�, �czynno�ci prawne�.
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nadzoru prawnego nad w³a�cicielem firmy prawniczej, który z kolei
sprawuje nadzór nad podleg³ymi mu pracownikami. Swoboda �wiadcze-
nia us³ug prawnych wystêpuje równie¿ w du¿ych, miêdzyzawodowych
firmach � prawniczych, doradczych, ksiêgowych � powierzaj¹cych
okre�lone zadania specjalistom z innych krajów (outsourcing). W sytuacji
wzrostu znaczenia obrotu miêdzynarodowego, w coraz wy¿szym stopniu
opartego na elektronicznym obiegu informacji, pog³êbiaæ siê musi równie¿
liberalizacja w zakresie poszerzania krêgów podmiotów �wiadcz¹cych
us³ugi prawne.

Za³o¿enia etyczne
Kompleksowa reorganizacja zawodów adwokata, radcy prawnego,

notariusza i doradcy prawnego wymaga³aby równie¿ nowego opracowa-
nia regulacji ich etyki. Przy opracowaniu takiej regulacji nale¿a³oby za-
pewne uwzglêdniæ przede wszystkim do�wiadczenia Stanów Zjednoczo-
nych, poniewa¿ w tym kraju obowi¹zuje zasada jednolito�ci zawodu
prawnika, a jego regulacje etyczne nale¿¹ tam do najstarszych w �wiecie
i jednocze�nie najbardziej dojrza³ych. Kultura prawna Unii Europejskiej
pozostaje pod silnymi wp³ywami kultury common law, zarówno w jej
wersji amerykañskiej, jak i angielskiej23. Nadto, opracowuj¹c regulacje
etyki zawodu nowego adwokata w Polsce, zharmonizowane, co oczy-
wiste, z takimi regulacjami Unii Europejskiej, nale¿a³oby pamiêtaæ
o uwzglêdnieniu w nich przejawów coraz bardziej narastaj¹cej globalizacji
w obrocie prawnym i jego regulacjach etycznych24.

W regulacjach etyki prawników polskich, �wiadcz¹cych us³ugi praw-
ne, powinien byæ uwzglêdniony ju¿ niemal¿e ogólno�wiatowy trend
zmierzaj¹cy do liberalizacji dostêpu do zawodów prawniczych i zasad ich
uprawiania. W liberalnym modelu wymiaru sprawiedliwo�ci istnieje przy-
zwolenie na udzielanie pomocy prawnej przez ka¿dego, kto chce i potrafi
to robiæ. Zakresy takiej pomocy, zarezerwowane wy³¹cznie dla prawni-
ków, a w�ród nich �ci�le okre�lonych specjalizacji, ulegaj¹ zawê¿eniu.
23 Szerzej por. R. To k a r c z y k, Wspó³czesne kultury prawne, wyd. VI, Warszawa

2007, szczególnie rozdzia³ siódmy.
24 Komparatystyczne ujêcie przejawów globalizacji w zakresie etyki prawniczej za-

wiera ksi¹¿ka R. To k a r c z y k a, Etyka prawnicza..., s. 306 i nast.
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Liczne podmioty �wiadcz¹ce pomoc prawn¹ zgodnie z zasad¹ wolnego
rynku konkuruj¹ na nim o klientów. Wymusza to z jednej strony wzrost
jako�ci �wiadczonej pomocy prawnej, z drugiej za� � obni¿anie ich ceny.
Wysoko�æ ceny za �wiadczon¹ pomoc prawn¹ zale¿y jednak od tego,
kogo wybiera sam klient � paraprofesjonalistê czy te¿ superspecjalistê.
Ten pierwszy, �wiadcz¹c us³ugê ni¿szej jako�ci, okre�la ni¿sz¹ jej cenê,
natomiast ten drugi, zapewniaj¹c us³ugê najwy¿szej jako�ci � op³atê wy¿sz¹.

Zawody prawnicze nigdy nie cieszy³y siê zbyt wysokim uznaniem
spo³ecznym, jednak¿e w ostatnich czasach, w zwi¹zku z licznymi aferami
z udzia³em prawników, ich presti¿ obni¿y³ siê jeszcze bardziej25. Dla
odzyskania zaufania opinii publicznej prawnicy powinni �wiadczyæ po-
moc prawn¹ na mo¿liwie najwy¿szym poziomie, nie tylko dziêki wiedzy
wyniesionej ze studiów i aplikacji, ale i pó�niejszego, ustawicznego sa-
mokszta³cenia i kszta³cenia prawniczego. Aby móc stanowiæ o swoich
prawach na zasadach samorz¹dno�ci i niezale¿no�ci, powinni przede
wszystkim wykazywaæ siê wysokim poziomem samodyscypliny. Dys-
cyplinowanie prawników przez innych prawników albo, co gorsze, nawet
nieprawników, szczególnie polityków, ur¹ga najg³êbszemu przes³aniu ich
zawodu i podwa¿a domaganie siê samorz¹dno�ci i niezale¿no�ci zawo-
dowej. Bez wzglêdu jednak na faktyczny stan dyscypliny zawodowej
prawników, uzasadnione jest pozostawienie s¹downictwa dyscyplinarne-
go pierwszej instancji w gestii ich w³adz, za� w instancji drugiej � prze-
kazanie go pañstwowym organom wymiaru sprawiedliwo�ci.

Tre�ci i forma projektowanej regulacji etyki prawników �wiadcz¹cych
us³ugi prawne nie powinny zale¿eæ bardziej od w³adz pañstwowych ni¿
uchwa³ ich w³adz samorz¹dowych. Etyka prawnicza i praktyka moralna
prawników znaj¹ ju¿ wiele takich regulacji, które mog³yby pos³u¿yæ za
wzór albo przynajmniej punkt odniesienia projektowanej regulacji. Tutaj
wypada poprzestaæ jedynie na ogólnych sugestiach. Przede wszystkim
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e inicjatorem i autorem takiej regulacji powinny byæ
w³adze samorz¹dowe korporacji prawniczej, a nie w³adze pañstwowe.
Regulacja powinna unikn¹æ zarówno zbytniej ogólnikowo�ci, jak i szcze-

25 Próba opisu i oceny degrengolady niektórych prawników polskich zosta³a zaryso-
wana w: R. To k a r c z y k, Przykazania etyki prawniczej. Ksiêga my�li, norm i rycin, wyd.
II, Kraków 2006.
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gó³owo�ci. Powinna zawieraæ: preambu³ê; wskazanie podstawowych
warto�ci i zasad etycznych zawodu prawnika, prze³o¿onych na normy
aspiracyjne i dyscyplinarne; okre�lenie etycznych relacji prawników z klien-
tami, s¹dami, urzêdami, samorz¹dem, ogó³em spo³eczeñstwa; wyja�nienie
sytuacji etycznej prawnika w jego stosunkach miêdzynarodowych i glo-
balnych; wreszcie � jakie� postanowienia koñcowe26.

Ku wzorowi polskiemu
Szansê praktycznej realizacji mo¿e mieæ wzór reorganizacji �wiadcze-

nia us³ug prawnych w Polsce, opracowany w formie projektu ustawy,
uchwalonej nastêpnie przez parlament. Jakkolwiek obecnie tak¹ szansê
ma jedynie rz¹dowy projekt ustawy o licencjach prawniczych, oparty na
wzorze szwedzkim, warto porównywaæ go z omawianym tutaj projek-
tem, który okre�li³em mianem wzoru amerykañskiego. Oba projekty po-
wsta³y poza zainteresowanymi nimi korporacjami prawniczymi. Przy
�wiadomo�ci potrzeby reorganizacji �wiadczenia us³ug prawnych przez
cz³onków tych korporacji musi sk³aniaæ do zastanowienia brak ich ini-
cjatywy w tej wa¿nej dla nich sprawie. Wydaje siê, ¿e przyczyny tego
braku s¹ ró¿ne w odniesieniu do poszczególnych korporacji prawniczych
i ró¿nie przez nie objawiane. Korporacja adwokacka jest w swej wiêk-
szo�ci niechêtna powa¿niejszym zmianom swojego status quo. Korpora-
cja radców prawnych chêtnie przyjê³aby zrównanie jej uprawnieñ zawo-
dowych z korporacj¹ adwokack¹, ale nie jest w stanie tego osi¹gn¹æ
samodzielnie. Korporacja notariuszy, raczej niechêtna reorganizacji, nie
objawia swojego stanowiska tak wyra�nie, jak adwokaci i radcowie prawni.
Wreszcie, potencjalni cz³onkowie kszta³tuj¹cej siê korporacji doradców
prawnych przyjmuj¹ projekty otwieraj¹ce im drogi do zawodów praw-
niczych wrêcz z entuzjazmem.

Omawiany tutaj projekt rz¹dowy i inne projekty rz¹dowe dotycz¹ce
do�æ radykalnych zmian w ca³ym polskim wymiarze sprawiedliwo�ci,

26 Komparatystyka regulacji etyki prawniczej w skali globalnej wskazuje na powta-
rzaj¹ce siê, najwa¿niejsze zasady dotycz¹ce: relacji prawnik � klient, zakresów autonomii
prawników, ich kompetencji, uczciwo�ci, poufno�ci, unikania konfliktu interesów, rekla-
my i akwizycji, honorariów. Tak R. To k a r c z y k, Etyka prawnicza..., s. 73 i nast. oraz
podana tam wybrana literatura.
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poddaj¹cych go �cis³ej kontroli Ministra Sprawiedliwo�ci (Prokuratora
Generalnego), wywo³a³y zdecydowany sprzeciw samorz¹dów korporacji
prawniczych. Samorz¹dy te, jakby nie dostrzegaj¹c braku w³asnej inicja-
tywy w reformowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwo�ci, zgodnym
jednak chórem krytykuj¹ s³abo�ci projektów rz¹dowych jako zamach na
same podstawy ich samorz¹dno�ci � autonomiê, niezale¿no�æ, utrwalone
tradycje zawodowe27. Poza wszak¿e �rodowiskami prawniczymi odzy-
waj¹ siê inne g³osy. W�ród nich zwraca uwagê g³os dopatruj¹cy siê
w stanowisku korporacji prawniczych cech uk³adów mafijnych. �Je�li
�rodowiska zawodowe dobrowolnie przyjmuj¹ wysokie standardy wy-
konywania zawodu, to �wietnie; je�li nie, standardy te musi wymuszaæ
pañstwo [...]. Mafijny typ solidarno�ci zawodowej (usprawiedliwmy
obowi¹zkiem niekalania w³asnego gniazda) wydaje siê szczególnie silny
w �rodowiskach zajmuj¹cych siê kszta³towaniem moralno�ci [...]. [S]amo-
rz¹dy �rodowisk zawodowych nie powinny byæ samorz¹dami mafijnymi,
a je¿eli nie dbaj¹ o wysokie standardy wykonywania zawodu (a wrêcz
przeciwnie chroni¹ kolegów naruszaj¹cych te standardy) wówczas zmianê
takiego stanu rzeczy musi wymuszaæ pañstwo�28.

Wydaje siê, ¿e oburzenie w³adz korporacji prawniczych jest przesadne
i niezbyt uzasadnione, a apetyt w³adz rz¹dowych na nadzorowanie wymiaru
sprawiedliwo�ci zbyt du¿y. Rozwi¹zanie tej sprzeczno�ci interesów mog³oby
nast¹piæ na drodze jakiego� kompromisu. Jednocze�nie nale¿y podkre�liæ,
¿e propozycje reorganizacji �wiadczenia us³ug prawnych zawarte w rz¹-
dowym projekcie ustawy o licencjach prawniczych s¹ zasadniczo zgodne
z wymaganiami liberalnego modelu ustroju spo³ecznego i kierunkami zmian
dokonywanych w kulturach prawnych Zachodu. Otwarcie dostêpu do
zawodu wszystkim posiadaczom dyplomu ukoñczenia studiów prawni-
czych, wed³ug wzoru amerykañskiego, powinno byæ jednak zwi¹zane

27 Por. np. Czy rz¹d podwa¿y³ podstawy samorz¹dno�ci. Dyskusja redakcyjna samo-
rz¹dno�ci. Dyskusja redakcyjna samorz¹dno�æ zawodowa prawników, Gazeta Prawna 2007,
nr 6.
28 Racjonalista, http://www.racjonallista.pl/kk.php/s,3959; Por. równie¿ M. C e l e j,

Licencje na us³ugi prawnicze: intencje s³uszne, ale do rozwi¹zania problemu daleko,
Rzeczpospolita z 22 maja 2007 r.
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z reform¹ programów studiów prawniczych. Przede wszystkim, do pro-
gramów tych mo¿na by przecie¿ w³¹czyæ (g³ównie w formie æwiczeñ)
te tre�ci, które nale¿¹ obecnie do programów aplikacji.

Licencjonowanie dostêpu do zawodów prawniczych, jednocz¹cych
prawników w ramach poszczególnych stopni licencji, jest propozycj¹
godn¹ uwagi i aprobaty pod warunkiem odpowiedniego poziomu wy-
kszta³cenia wstêpuj¹cych na tê drogê awansu zawodowego absolwentów
wydzia³ów prawa i nastêpnie � egzaminów zawodowych. Tutaj znowu
nasuwa siê postulat zreformowania programów studiów prawniczych
poprzez nadanie im bardziej praktycznego charakteru. Taki charakter
mog³yby mieæ æwiczenia, w odró¿nieniu od wyk³adów. Polski wzór
kszta³cenia prawników i uprawiania praktyki prawniczej, przejmuj¹c
elementy sprawdzonych wzorów obcych, powinien jednak zmierzaæ ku
ukszta³towaniu wzoru polskiego w tym wzglêdzie, jako najbardziej od-
powiedniego do polskich uwarunkowañ i potrzeb. �Prawnicy nale¿¹ do
tych grup zawodowych, które same wspó³tworz¹ i kontroluj¹ rynek us³ug
prawniczych. Czyni¹ to g³ównie poprzez wspó³uczestniczenie w tworze-
niu prawa jako szczególnego towaru oferowanego pó�niej adresatom na
rynku us³ug prawniczych�29. Je�li projektowane reformy dotycz¹ce
prawników budz¹ opory w�ród niektórych ich grup, �wiadczy to o tym,
¿e nie chcia³y one (albo nie by³y w stanie) uczestniczyæ w procesach
wspó³tworzenia odpowiedniego prawa.

29 R. T o k a r c z y k, Etyka prawnicza..., s. 40.


