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Stanowisko 
w sprawie projektu zmian z 6 dnia marca 2012 r. ustawy o zmianie 
ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów w części 

dotyczącej proponowanych zmian  w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. 
Prawo o adwokaturze (Dz. U. 2009 Nr 146 poz. 1188 z późn. zm.) 

 
 

 
UWAGI DO PROPONOWANYCH ZMIAN 

ZAWARTYCH W ART. 2 OPINIOWANEGO PROJEKTU 
 

 
1. Projekt zakłada:  

 a) zmianę art. 66 ust.1 ustawy – Prawo o adwokaturze polegającą na dodaniu do pkt 4 i 5 

po lit. b (w obu punktach) lit. c w identycznym, w obu przypadkach, brzmieniu: „wykonywały 

wymagające wiedzy prawniczej i legislacyjnej czynności bezpośrednio związane  

z tworzeniem aktów normatywnych powszechnie obowiązującym w urzędach organów 

władzy publicznej”, 

    b) zmianę art. 66 ust. 2 poprzez dodanie pkt 4a w brzmieniu: „osoby, które po       

ukończeniu aplikacji legislacyjnej, przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 

lat przed złożeniem wniosku były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej  

i wykonywały czynności bezpośrednio związane z tworzeniem aktów normatywnych  

o charakterze powszechnie obowiązującym w urzędach organów władzy publicznej”. 

 

Trybunał Konstytucyjny, orzekając w wyroku z 19 kwietnia 2006 r., sygn. K 6/06  oraz 

wyroku z 8 listopada 2006 r., sygn. K 30/06, w wyroku z dnia 26 marca 2008 r. K 4/07 dokonał 

oceny konstytucyjności unormowań podobnej treści, co proponowane przepisy art. 66 ust. 1 

pkt 4 lit.c i pkt 5 lit.c, art. 66 ust. 2 pkt 4a w nowym brzmieniu. Zaskarżone wówczas przepisy 

określały m.in., iż do złożenia egzaminu notarialnego/radcowskiego bez odbycia aplikacji 

mogą przystąpić: osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych były 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub 

tworzeniem prawa przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed 

złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego (pkt 2), osoby, które po 

ukończeniu wyższych studiów prawniczych wykonywały osobiście, w sposób ciągły na 

podstawie umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, usługi polegające na 

stosowaniu lub tworzeniu prawa przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż  

8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego. 

Kierując się wskazaniami zawartymi w przytoczonym orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego, stwierdzić trzeba, że pierwsza z obecnie proponowanych zmian nie określa 

katalogu osób, ani nie precyzuje na czym miałoby polegać wykonywanie czynności 

bezpośrednio związanych z tworzeniem aktów normatywnych o charakterze powszechnie 

obowiązującym w urzędach organów władzy publicznej. Czy chodzi o przygotowywanie 
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projektów np. aktów prawa miejscowego czy czynności administracyjne z tym związane. 

Poważne wątpliwości z punktu widzenia dbałości o jakość usług prawniczych może budzić 

przewidziana przez projekt ustawy o zmianie ustawy regulujących wykonywanie niektórych 

zawodów możliwość dopuszczenia do wykonywania zawodu adwokata bez konieczności 

odbycia aplikacji i złożenia egzaminu adwokackiego osób, które zdały egzamin sędziowski 

lub prokuratorski oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis, a przez okres łącznie 

co najmniej 3 lat, wykonywały wymagające wiedzy prawniczej i legislacyjnej czynności 

bezpośrednio związane z tworzeniem aktów normatywnych o charakterze powszechnie 

obowiązującym w urzędach organów władzy publicznej (proponowany ust. 1 pkt 4 lit. c art. 

66). Takie rozwiązanie spowoduje brak możliwości sprawdzenia, czy osoby te mają 

odpowiednią wiedzę w zakresie udzielenia pomocy prawnej, w tym w zakresie sporządzania 

pism procesowym. Innych umiejętności wymaga współudział w tworzeniu aktów prawnych, 

zwłaszcza przez pisanie ich projektów, a innych skuteczne udzielanie pomocy prawnej. 

Dotychczas osoby takie mogły zdawać egzamin adwokacki bez konieczności odbycia 

aplikacji na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 4 i 5, co dawało możliwość sprawdzenia ich 

przygotowania do świadczenia pomocy prawnej. Analogiczne zastrzeżenia pojawiają się  

w odniesieniu do proponowanego ust. 1 pkt 5 lit. c art. 66. 

 Niezależnie od przedstawionych powyżej zastrzeżeń, należy zwrócić uwagę, że 

łączne traktowanie wymogu zatrudnienia w „organach władzy publicznej” oraz „wykonywania 

czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem aktów normatywnych o charakterze 

powszechnie obowiązującym” prowadzi do powstania wielu wątpliwości.  

Po pierwsze pojęcie „organu władzy publicznej” jest nieostre, niezdefiniowane.  

Po drugie należy wyjaśnić pojęcie aktów normatywnych o charakterze powszechnie 

obowiązującym. Czy przez takie akty należy rozumieć wyłącznie akty określone w art. 87 

Konstytucji RP? W takim razie należałoby wyłączyć z proponowanego uprawnienia 

wszystkich legislatorów opracowujących akty wewnętrzne w rozumieniu art. 93 Konstytucji  

i akty zakładowe. Czy może jednak chodzi o opracowywanie aktów normatywnych 

(generalnych i abstrakcyjnych) kierowanych do ogółu obywateli ale nie objętych art. 87 

Konstytucji?  Czy autorzy przewidzieli możliwość korzystania z proponowanego rozwiązania 

przez np. pracowników Rządowego Centrum Legislacji? Wszak zgodnie z art. 14 a ustawy  

z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 24 poz. 199 ze 

zm.) przy Prezesie Rady Ministrów działa Rządowe Centrum Legislacji jako państwowa 

jednostka organizacyjna podległa Prezesowi Rady Ministrów. Nie jest to, niewątpliwie, organ 

władzy publicznej. Innym przykładem ułomnej legislacji będzie np. legislator, który zatrudnił 

się w nadleśnictwie i przez 3 lata tworzył dla nadleśniczego zarządzenia o zakazie wstępu do 

lasu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: 

Dz. U. 2011 Nr 12 poz. 59 ze zm.)? Są to akty o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, 

wydawane przez podmiot posiadający kompetencje władcze w stosunku do obywateli.  

 

Wątpliwości budzi dodawany pkt 4a ust. 2 art. 66, który wprowadza nową kategorię 

osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji,  
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a mianowicie osób, które odbyły aplikację legislacyjną i przez trzy lata były zatrudnione  

w urzędach organów władzy publicznej, gdzie wykonywały czynności bezpośrednio 

związane z tworzeniem aktów normatywnych o charakterze powszechnie obowiązującym. 

Przedstawione powyżej uwagi do projektu art. 66 ust. 1 pkt 4 lit c i pkt 5 lit. c zachowują 

aktualność przy komentowaniu projektowanego pkt 4a ust. 2 art. 66. Ponadto takie 

rozwiązanie jak w komentowanym pkt 4a dopuszcza do przystąpienia do egzaminu 

adwokackiego osoby, które legitymują się stosunkowo krótkim okresem zatrudnienia  

w czynnościach odbiegających dość znacząco od udzielania pomocy prawnej. 

Celem aplikacji legislacyjnej nie jest świadczenie usług prawnych na rzecz 

społeczeństwa, lecz nauka prawidłowej legislacji. Przedmiotem wykładów są źródła prawa w 

RP, metodyka pracy legislacyjnej, procedura prawodawcza, wybrane problemy legislacyjne 

podstawowych dyscyplin prawa, standardy tworzenia prawa w państwie prawnym, prawo 

Unii Europejskiej i harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej, orzecznictwo 

Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwo sądowe, język prawny i język prawniczy, etyka 

zawodu legislatora. Zajęcia praktyczne obejmują opracowywanie projektów aktów prawnych, 

projektów założeń projektów ustaw, opracowywanie stanowisk prawno legislacyjnych do 

projektów aktów prawnych lub projektów założeń projektów ustaw.  

 

2. Projekt zakłada:  

a) zmianę art. 66 ust. 2 poprzez nadanie nowego brzmienia pkt 2: „osoby, które przez 

okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku  

o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, 

starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora”. 

b) zmianę art. 66 ust. 2 poprzez nadanie nowego brzmienia pkt 3: „osoby, które przez 

okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku  

o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności 

bezpośrednio ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego  

w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, 

komandytowej, o których mowa w art. 4 a ust.1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce 

cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia  

6 lipca 1982 r. o radcach prawnych na podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej”. 

c) zmianę art. 66 ust. 2 poprzez nadanie nowego brzmienia pkt 4: „osoby, które po 

ukończeniu wyższych studiów prawniczych, przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie 

dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku były zatrudnione w urzędach organów władzy 

publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności związane bezpośrednio 

ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów”. 

 

Trybunał Konstytucyjny, orzekając w sprawach o sygn. K6/06, K 30/06, K 4/07 

wskazał w uzasadnieniach na brak dostatecznej precyzji wyodrębnienia osób „zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem 
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prawa” przez wymagany okres co najmniej pięciu lat. Użyte sformułowanie „stanowiska 

związane ze stosowaniem lub tworzeniem prawa” nie precyzuje rodzaju wzmiankowanej tu 

„więzi” (natury prawnej „związania”) stanowiska z rozległymi i złożonymi procesami 

„tworzenia” oraz „stosowania” prawa. Sformułowanie to nie wskazuje, czy chodzi o udział 

merytoryczny tak wskazanych osób w „tworzeniu” lub „stosowaniu” prawa, czy także –  

o zatrudnienie na stanowiskach niewymagających umiejętności prawniczych. 

Użyte sformułowania zdaniem Trybunału Konstytucyjnego wyrażonym w w/w 

orzeczeniach nie sprecyzowały dostatecznie rodzaju wykonywanych czynności (skali ich 

związku merytorycznego z procesem „tworzenia” lub „stosowania” prawa). Nadto nie 

wykluczają osób zatrudnionych na stanowiskach o nader wąskim zakresie stosowania jednej 

dziedziny prawa (np. tylko celnego, podatkowego, budowlanego) i – w konsekwencji – nader 

wąskich (fragmentarycznych) doświadczeniach zawodowych, jeśli oceniać je z perspektywy 

umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu notariusza. 

W projekcie zmian ustawy – Prawo o adwokaturze zawarto pozornie bardziej 

precyzyjne sformułowania. Nawet jeżeli uznać, iż pojęcie „pomoc prawna” jest określone w 

ustawie o radcach prawnych i mogłoby być tu wykorzystane, to „świadczenie pomocy 

prawnej na rzecz urzędów organów władzy publicznej” różni się w znacznym stopniu od 

świadczenia pomocy prawnej przez adwokata/aplikanta adwokackiego i wymaganych  

w związku z tym kompetencji. 

 Proponowane rozwiązania prowadzą do obniżenia poziomu merytorycznego 

przygotowania osób starających się o prawo wykonywania zawodu adwokata, co  

w konsekwencji będzie prowadzić do obniżenia jakości świadczonej pomocy prawnej. Przy 

ocenie powyższego należy mieć na względzie specyfikę systemu szkolenia aplikantów 

adwokackich. Kształcenie podczas aplikacji adwokackiej odznacza się tym, że odbywa się 

pod kierunkiem patrona. Aplikant adwokacki ma możliwość zastępowania adwokata przed 

sądem, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami. 

Takiej możliwości nie ma natomiast osoba, która ubiegając się o możliwość przystąpienia do 

egzaminu adwokackiego bez odbywania aplikacji adwokackiej, musi legitymować się 

odpowiednim okresem wykonywania czynności wymagających wiedzy prawniczej 

związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.  

 Skrócenie do 3 lat okresu dojścia do zawodu tzw. drogą pozaaplikacyjną (o tym 

skróceniu mowa w dalszej części stanowiska), bez wprowadzenia do ustawy możliwości 

skreślenia aplikanta z listy aplikantów adwokackich w razie niezaliczenia kolokwium 

poprawkowego z danego przedmiotu, może doprowadzić do sytuacji, w której aplikanci 

formalnie będą pozostawać na listach aplikantów adwokackich, co będzie dawało im prawo 

zastępowania adwokatów w zakresie określonym w art. 77 ust. 1 i 2 ustawy Prawo  

o adwokaturze, ale nie będą przykładać się do nauki, zaliczać kolokwiów, wiedząc, że 

niewiele dłuższy okres praktyki zawodowej w kancelarii da im prawo przystąpienia do 

egzaminu zawodowego. 

Z niepokojem należy odnotować projektowane skrócenie niemal o połowę (ściśle  

o 2/5) okresów profesjonalnej praktyki prawniczej zwalniających reprezentantów różnych 
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zajęć i zawodów prawniczych  od wymogu odbycia aplikacji adwokackiej przed 

przystąpieniem do egzaminu adwokackiego (art. 66 ust. 2-4 prawa o adwokaturze).Ścieżka 

pozaaplikacyjnego dostępu do egzaminu adwokackiego dotyczy kandydatów o niezwykle 

zróżnicowanym doświadczeniu praktycznym, w każdym wypadku jednak ograniczonym do 

wąskiej dziedziny stosowanego prawa, zazwyczaj dalekiej od praktyki charakterystycznej dla 

wykonywania zawodu adwokata. W niektórych wypadkach – vide art. 66 ust. 2 pkt 2)  

w wersji projektowanej – uprawnienie to wynika jedynie z odpowiednio długiego (3 lata) 

pozostawania w stosunku zatrudnienia na określonym stanowisku, bez jakiejkolwiek 

możliwości weryfikowania poziomu profesjonalnego pracy świadczonej przez asystenta czy 

poziomu orzecznictwa referendarza. Dodatkowo zgodnie z równoległym projektem zmian 

ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych wymagania stawiane kandydatom do objęcia 

stanowiska referendarza ulegają dalszemu obniżeniu. 

 

Celem weryfikacji osób, które chcą złożyć egzamin adwokacki bez odbywania aplikacji 

oraz osób, które zwolnione są ze składania egzaminu adwokackiego ustawodawca powinien 

umożliwić sprawdzenie kandydata poprzez zobowiązanie go do złożenia następujących 

dokumentów: 

- umowy o pracę, ewentualnie umowy cywilnoprawnej, z dokumentami określającymi 

zakres obowiązków, 

- zaświadczenia z ZUS o płaceniu składki w okresie zatrudnienia, 

- zaświadczenia z US o płaceniu podatków w okresie trwania ww. umowy,  

- w przypadku pracy w kancelarii zaświadczenie wystawione przez adwokata lub 

radcę prawnego wskazujące jakie kandydat wykonywał czynności i w jakim 

wymiarze czasowym.  

 

3. Zakładana zmiana art. 76 ust. 1 poprzez skrócenie czasu trwania aplikacji adwokackiej 

do 2 lat oraz zdefiniowanie jej celu budzi istotne zastrzeżenia. 

 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie K 3/10 oraz w 

wyroku z dnia 26 marca 2008 r. K 4/ 07 stwierdził co prawda, że wybór modelu naboru do 

zawodów prawniczych należy do ustawodawcy. Konstytucja nie przesądza bowiem trybu 

kształcenia teoretycznego oraz przygotowania praktycznego do wykonywania 

reglamentowanych zawodów prawniczych.  

Jednak zdaniem Trybunału zarówno dla dobra wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony 

prawa, jak i dla ochrony interesów podmiotów korzystających z pomocy prawnej – 

przygotowanie to powinno cechować wysoka jakość i wiarygodność, co stanowi konsekwencję 

konstytucyjnej cechy tych zawodów jako zawodów zaufania publicznego. Konieczna jest nadto 

ochrona odbiorców usług prawniczych, które wiążą się ze szczególnym ryzykiem. Dlatego 

weryfikacja przygotowania do zawodu i nabór do zawodu nie mogą być pozostawione  

w całości swobodzie sił rynkowych, bez jakiejkolwiek regulacji i jednoczesnego stawiania 

wymogów profesjonalnych i etycznych, a także – gwarancji ich dochowania. 
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Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2006 r. (K 30/06) 

„zadaniem ustawodawcy (i przedmiotem jego odpowiedzialności) jest określenie 

optymalnego w danej sytuacji modelu przygotowania i wykonywania zawodu prawnika. 

Przyjęte rozwiązania cechować musi koherencja, równe traktowanie osób wykonujących 

poszczególne zawody prawnicze lub aspirujących do ich wykonywania, unikanie rozwiązań 

sprzyjających omijaniu prawa, a także przerzucaniu ryzyka niewłaściwie świadczonych usług 

prawniczych na odbiorców tych świadczeń (w tym zwłaszcza: gorzej sytuowanych, a więc 

wybierających usługi najtańsze)”. 

Różnica w ustawowym określeniu czasu trwania aplikacji adwokackiej oraz aplikacji 

sądowej (48 miesiące) i prokuratorskiej  (30 miesięcy) poprzedzonych aplikacją ogólną (12 

miesięcy) narusza konstytucyjne prawo do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 

kwietnia 1997 r.), które rozumiane jest jako prawo podmiotowe każdego do sprawiedliwego 

sądu. Powyższe należy również rozpatrywać w kontekście projektowanej kontradyktoryjności 

w procesie karnym – odmienne określenie czasu trwania aplikacji prokuratorskiej i czasu 

trwania aplikacji adwokackiej oznaczać będzie pogorszenie sytuacji oskarżonego. Zmiany 

wprowadzone w ostatnich latach wydłużyły czas trwania aplikacji ogólnej, sądowej i 

prokuratorskiej, a skracały czas trwania aplikacji adwokackiej wskutek czego mamy do 

czynienia z brakiem koherencji proponowanej zmiany z okresem trwania pozostałych 

aplikacji prawniczych.  

Elementem przygotowania aplikanta adwokackiego do zawodu jest zastępowanie 

adwokata przed sądem, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i 

innymi instytucjami, przy czym możliwość zastępowania adwokata przed innymi sądami 

aniżeli sąd rejonowy powstaje po roku i sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej.  Skutkiem 

skrócenia aplikacji do 2 lat będzie ograniczenie możliwości zastępowania adwokata przed 

sądem okręgowym i apelacyjnym oraz wojewódzkim sądem administracyjnym, przed którymi 

rozpoznawane są sprawy o wyższym stopniu skomplikowania.   

Skrócenie okresu szkoleń aplikanckich, przy zachowaniu dotychczasowego zakresu 

materiału, zmuszać będzie Okręgowe Rady Adwokackie do koncentracji zajęć 

szkoleniowych, a tym samym do zwiększenia częstotliwości zajęć, kolokwiów i 

sprawdzianów. Oznaczać to będzie skrócenie czasu pracy zawodowej aplikanta pod 

kierunkiem patrona i na jego ryzyko, na rzecz czasu spędzonego na wykładach i 

ćwiczeniach, nauki do kolokwiów i sprawdzianów. Oznacza to istotną zmianę modelu 

aplikacji z dotychczasowego modelu praktycznego z elementami teorii na model teoretyczny 

z elementami praktyki.  

Dodatkowo zmiana modelu szkolenia aplikacyjnego powodować będzie ograniczenie 

aplikantów w prawie do wykonywania czynności zawodowych, a więc również ograniczenie 

aplikanta w prawie do zarabiania na swoje utrzymanie. Skutkiem zmiany istniejącego modelu 

będzie również ograniczenie aplikantów w możliwości nawiązywania kontaktów zawodowych 

z przyszłymi klientami, albowiem aplikant zamiast uczestniczyć w czynnościach związanych 

z obsługą mocodawców patrona będzie musiał spędzać czas na zajęciach szkoleniowych. 

Tym samym nie będzie miał możliwości uzyskania zaufania i budowy swojej renomy oraz 
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przyszłej klienteli, co utrudni mu samodzielny start zawodowy po zdaniu egzaminu 

zawodowego. Skrócenie okresu trwania aplikacji adwokackiej skutkować również będzie 

ograniczeniem aplikantów w możliwości przygotowania w dobrym stopniu do wymogów 

egzaminu kończącego aplikację adwokacką (art. 78 b ust. 5 w nowym brzmieniu) z uwagi na 

stopień trudności związany z wymaganą umiejętnością sporządzania aktu oskarżenia, 

pozwu, wniosku, apelacji, umowy, skargi do WSA czy skargi kasacyjnej w sytuacji, gdy 

aplikant adwokacki w trakcie odbywania aplikacji ma obowiązek spędzić 6 miesięcy  

w prokuraturze i sądzie wykonując często czynności o charakterze administracyjnym, a nie 

merytorycznym, 

Wskazać należy także, że niedopuszczalne jest określenie celu aplikacji zgodnie  

z projektem deregulacyjnym, ponieważ definicja, iż „celem aplikacji jest wykształcenie 

umiejętności z zakresu zastępstwa procesowego, sporządzania pism, umów i opinii, oraz 

przyswojenie zasad wykonywania zawodu” zawęża spektrum realizacji celu publicznego, 

albowiem celem aplikacji jest przygotowanie aplikanta do samodzielnego wykonywania 

zawodu adwokata.  

 
4. W projekcie zakłada się zmianę art. 78 d poprzez wyeliminowanie z egzaminu 

adwokackiego części polegającej na rozwiązaniu testu 

 

Wyeliminowanie z egzaminu adwokackiego części polegającej na rozwiązaniu testu, 

bez wprowadzenie w to miejsce części ustnej egzaminu uniemożliwi pełne zweryfikowanie 

wiedzy osoby ubiegającej się o prawo wykonywania zawodu adwokata. Dotychczas 

funkcjonujące rozwiązanie pozwalało na sprawdzenie wiedzy teoretycznej osoby 

przystępującej do egzaminu również z zakresu dziedzin prawa nieobjętych materią 

pozostałych części egzaminu adwokackiego obejmujących prawo karne, prawo cywilne, 

prawo gospodarcze oraz prawo administracyjne, a znaczących w praktyce zawodowej 

adwokata (w szczególności prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo konstytucyjne, 

prawo o ustroju organów ochrony prawnej, prawo samorządu terytorialnego, prawo Unii 

Europejskiej).  

Wzgląd na konieczność zapewnienia należytego przygotowania do wykonywania 

zawodu adwokata wymaga pozostawienia instrumentów pozwalających na sprawdzenie 

wiedzy osób ubiegających się o prawo wykonywania zawodu również we wskazanych wyżej 

gałęziach prawa. W przypadku wyeliminowania części testowej egzaminu adwokackiego 

niezbędne jest zastąpienie jej innym elementem egzaminu sprawdzającym wiedzę, np. 

polegającym na rozwiązaniu zadania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 

(polegającego na przygotowaniu umowy albo pozwu lub wniosku albo apelacji, albo w 

przypadku uznania, iż brak jest  podstaw  do  ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej 

w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny) lub 

na rozwiązaniu zadania z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa o ustroju organów ochrony 

prawnej, prawa samorządu terytorialnego i prawa Unii Europejskiej (polegającego na 
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przygotowaniu opinii prawnej w oparciu  o  opracowane  na  potrzeby  egzaminu  akta  lub  

przedstawiony  stan faktyczny). 

 

5. W projekcie w części dotyczącej aplikacji adwokackiej (zmieniony art. 76 ust. 1 

Prawa o adwokaturze) zakłada się, że „Celem aplikacji jest wykształcenie umiejętności z 

zakresu zastępstwa procesowego, sporządzania pism, umów i opinii oraz przyswojenie 

zasad wykonywania zawodu. 

Tymczasem w tym samym projekcie w części dotyczącej aplikacji radcowskiej 

(zmieniony art. 32 ustawy o radcach prawnych) zakłada się, że celem aplikacji radcowskiej 

jest „przygotowanie aplikanta do należytego samodzielnego wykonywania zawodu”. 

Przywołana różnica w podejściu projektodawcy do 2 aplikacji prawniczych nie 

znajduje żadnego uzasadnienia, a ponadto wprowadza niczym nie uzasadnione 

ograniczenie celu aplikacji adwokackiej w stosunku do celu określonego w dotychczasowych 

przepisach. 

 

6. W projekcie dodaje się art. 4 ust. 4 P.o.a. 

Uregulowanie problematyki odprowadzania podatku VAT od działalności pro bono nie 

powinno następować w ustawie o wykonywaniu danego zawodu, lecz w ustawie podatkowej. 

Jest to bowiem błąd z punktu widzenia techniki legislacyjnej. 

Ponadto nadal nierozwiązany jest problem podatku dochodowego beneficjentów 

bezpłatnych porad. Dlatego regulacja jest fragmentaryczna i niewłaściwie umiejscowiona, 

jeżeli chodzi o system prawny. 

Ponadto istnieje niebezpieczeństwo, że przepis ten może być kiedyś wykładany w ten 

sposób, że wynikałby z niego obowiązek pracy pro bono (np. w odniesieniu do spraw  

z urzędu), co sprzeczne byłoby z konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej  

i międzynarodowemu zakazowi pracy niewolniczej. 

 

 
 

WNIOSKI 

 

1. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie K 3/10 

(wniosek Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczący konstytucyjności podobnych 

przepisów ustawy o radcach prawnych) oraz w wyroku z dnia 26 marca 2008 r. K 4/07 

(wniosek Krajowej Rady Notarialnej w podobnym zakresie) – oba wyroki wydano w pełnym 

składzie – stwierdził, że wybór modelu naboru do zawodów prawniczych należy do 

ustawodawcy. Konstytucja nie przesądza bowiem trybu kształcenia teoretycznego oraz 

przygotowania praktycznego do wykonywania reglamentowanych zawodów prawniczych. 

Zarówno dla dobra wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony prawa, jak i dla ochrony interesów 

podmiotów korzystających z pomocy prawnej, przygotowanie powinno być wysokiej jakości  
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i wiarygodne. Konieczna jest też ochrona odbiorców usług prawniczych, które wiążą się ze 

szczególnym ryzykiem. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 konstytucji od decyzji ustawodawcy zależy nadanie danemu 

zawodowi prawniczemu w drodze ustawy statusu zawodu zaufania publicznego  

i wykreowanie samorządu tego zawodu. Swoboda ustawodawcy w zakresie kształtowania 

modelów zawodów prawniczych sprawia, że kontrola przepisów dotyczących tego 

zagadnienia przez Trybunału Konstytucyjny może polegać na zbadaniu ich z odpowiednimi 

wzorcami kontroli.  

W wyroku w sprawie o sygn. K 6/06 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie orzekł o 

niezgodności z Konstytucją kilku przepisów ustawy z 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – 

Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo  

o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, ze zm.), dotyczących m.in. egzaminu 

konkursowego na aplikację adwokacką, przystępowania do tego egzaminu bez odbycia 

aplikacji adwokackiej, wpisu na listę adwokatów bez odbycia aplikacji i składania egzaminu 

adwokackiego oraz świadczenia pomocy prawnej przez osoby z wyższym wykształceniem 

prawniczym niebędące adwokatami. 

Z kolei w wyroku w sprawie o sygn. K 30/06 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie 

orzekł o niezgodności z Konstytucją kilku dalszych przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 

r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 

1361 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1075) oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 

prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 

r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. 

Nr 163, poz. 1361 i Nr 169, poz. 1417 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711), dotyczących 

m.in. wpisu na listę radców prawnych bez odbycia aplikacji i zdawania egzaminu radcowskiego 

oraz przystępowania do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji. 

Trybunał Konstytucyjny podkreśla z naciskiem, że u podstaw rozstrzygnięcia  

w sprawach o sygn. K 6/06 i K 30/06 nie leżało bynajmniej przekonanie, że „za jedyny 

konstytucyjny model dopuszczenia do reglamentowanych zawodów prawniczych, w którym 

zasadnicze decyzje co do egzaminów zawodowych oddano w ręce samorządu zawodowego, 

należy uznać model dotychczas obowiązujący i stosowany”. W ocenie Trybunału 

Konstytucyjnego na gruncie obowiązującej Konstytucji możliwe jest zastosowanie innych 

modeli, w tym także: modelu stopniowanych państwowych egzaminów prawniczych. Niemniej 

jednak, w ocenie Trybunału, zawody zaufania publicznego muszą być poddane 

stosownej reglamentacji oraz gwarancjom prawnym, ponieważ takiego ochronnego 

rozwiązania wymaga interes publiczny, ochrona interesów osób (podmiotów) 

obsługiwanych przez świadczących usługi prawnicze, a w wypadku notariuszy – także 

bezpieczeństwo obrotu prawnego. W wyroku z 18 lutego 2004 r. (sygn. P 21/02, OTK ZU nr 

2/A/2004, poz. 9) Trybunał zaakcentował, że piecza samorządów prawniczych wobec 

zawodów zaufania publicznego powinna być sprawowana „w granicach interesu publicznego  

i jego ochrony”.  
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Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że „Od decyzji ustawodawcy zależy nadto 

wyposażenie wykreowanych samorządów zawodowych w konstytucyjną gestię sprawowania 

pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. Trybunał Konstytucyjny nie decyduje  

o rodzajach, zasięgu i zasadach wykonywania prawniczych zawodów zaufania publicznego 

jako zawodów reglamentowanych. Decyzje w tym zakresie podjął – ustanawiając 

poszczególne ustawy o prawniczych zawodach zaufania publicznego – ustawodawca (Sejm  

i Senat). W zakresie, w którym regulacje te nie pozostają w kolizji z unormowaniami 

konstytucyjnymi, Trybunał Konstytucyjny musi je w pełni respektować wraz z przypisanym im 

domniemaniem ich konstytucyjności” (wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. K 6/06). 

Trybunał Konstytucyjny stwierdził wówczas niekonstytucyjność tych przepisów z uwagi na 

naruszenie zasady prawidłowej legislacji poprzez użycie niedookreślonych zwrotów 

stosowanie lub tworzenie prawa. 

 

2. W projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości uzasadnia się potrzebę deregulacji 

zawodów poprzez przywołanie art. 65 ust 1. Konstytucji RP (wolność wyboru i wykonywania 

zawodu oraz wyboru miejsca pracy) z zastrzeżeniem, iż ograniczenie tej wolności jest 

możliwe dla ochrony wartości wyższych: zdrowia i interesu publicznego, a w przypadku 

planowanej deregulacji nie zachodzi taka sytuacja, tzn. potrzeba ochrony tych wartości. 

Tymczasem twierdzenie takie nie opiera się na prawdzie, albowiem wymagane kompetencje 

do wykonywania zawodu adwokata zawsze były bardzo wysokie, gdyż przedstawiciele tych 

zawodów są współuczestnikami wymiaru sprawiedliwości i mają świadczyć pomoc prawną 

społeczeństwu w tak skomplikowanej materii, jak prawo. Ponadto art. 31 ust. 3 Konstytucji 

RP przewiduje także, jako prawnie dopuszczalną przesłankę ograniczenia praw i wolności, 

potrzebę ochrony praw i wolności innych osób chociażby prawa do sądu, prawa do obrony 

czy prawa do rzetelnego postępowania przed organami państwa. Potrzeba ochrony tych 

praw uzasadnia wprowadzanie określonych wymogów wykonywania zawodów 

prawniczych w interesie publicznym. Działanie w interesie publicznym ma przynieść 

korzyść społeczeństwu w postaci powierzenia wykonywania usług prawniczych 

korpusowi osób należycie do tego przygotowanych i wykształconych w materii prawa.  

 

3. Konstytucyjne prawo do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 

r.) rozumiane jest jako prawo podmiotowe każdego do „sprawiedliwego i jawnego 

rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny  

i niezawisły sąd”. Prima facie wydaje się, iż wskazane wymogi odnosić należy jedynie do 

cech sądu, sędziego. Zauważyć jednak należy, iż rozprawa (rozpatrzenie sprawy przez sąd) 

odbywa się w ramach dyskursu prawniczego polegającego na wymianie argumentów między 

składem orzekającym a stronami/stroną procesowymi (P. Sarnecki, Komentarz do art. 45, 

(w:) L. Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. III, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 

2003, s.6). Ustawodawca powinien podejmować działania (stanowić prawo), które 

zwiększają poziom ochrony praw jednostki, a nie takie, które ten poziom pomniejszają. 

W interesie jednostek, z całą pewnością, nie leży pogarszanie ich możliwej sytuacji 



 11 

procesowej poprzez zwiększanie dysproporcji przygotowania merytorycznego i wiedzy 

prawniczej pomiędzy sędziami, prokuratorami a adwokatami/aplikantami adwokackimi. Czas 

trwania aplikacji prawniczych nieprzypadkowo, przez wiele lat, był zbliżony, a aplikacji 

adwokackiej dłuższy niż innych. Zmiany wprowadzone w ostatnich latach wydłużyły czas 

trwania aplikacji ogólnej a skracały czas trwania aplikacji adwokackiej. Kolejne skrócenie  

i to prawie o połowę, z 3 lat i 6 miesięcy do 2 lat, uniemożliwi właściwe przygotowanie 

aplikantów do wykonywania zawodu. A z mocy art. 17 Konstytucji to samorząd 

adwokacki sprawuje pieczę nad właściwym wykonywaniem zawodu. 

 

4. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie zwracał uwagę, że w art. 65 ust. 1 Konstytucji 

mamy do czynienia z konstytucyjnym zdefiniowaniem jednego z rodzajów wolności – 

wolności wyboru i wykonywania zawodu. Z tego punktu widzenia należy podkreślić, iż czym 

innym są wyjątki w tym zakresie (art. 65 ust. 1 zdanie 2 Konstytucji) – czym innym zaś 

określanie przesłanek dostępu do zawodu regulowanego przez prawo, a więc związanych z 

samą istotą i naturą zawodu (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2005 r. 

sygn. akt K 17/04). Jeśli bowiem ustawodawca reguluje prawnie wykonywanie zawodu, 

to czyni to w interesie publicznym, a więc przede wszystkim ze względu na 

bezpieczeństwo konsumentów usług świadczonych przez osoby uprawnione do 

wykonywania zawodu. Trybunał Konstytucyjny stwierdza, iż jest rzeczą oczywistą, że art. 

65 ust. 1 Konstytucji nie stwarza i nie może stwarzać absolutnej wolności wykonywania 

każdego zawodu przez każdą osobę. Przesłanki dostępności do zawodu opierają się 

zatem zawsze na kryteriach odpowiedniej wiedzy praktycznej i teoretycznej, a także 

bardzo często formalnego potwierdzenia zdobycia tych umiejętności. Jako takie przesłanki 

kwalifikacji do zawodu muszą odpowiadać wymaganiom dostatecznej określoności z dwu 

punktów widzenia. Po pierwsze z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 

oraz ochrony słusznych interesów konsumentów usług, czy dóbr wytwarzanych przez osoby 

uprawnione do wykonywania zawodu, po wtóre z perspektywy potencjalnych kandydatów do 

zawodu, którzy muszą mieć rękojmię, że przesłanki będą jasne, przewidywalne oraz 

adekwatne do istoty i charakteru tego, a nie innego zawodu.  

Kryteria dostępności do wykonywania zawodów, których zasady są regulowane 

ustawowo, zawsze muszą odpowiadać wymaganiom związanym z zapewnieniem 

odpowiedniej fachowości ze strony świadczących usługi. Muszą też być jasne  

i przejrzyste oraz adekwatne, jeśli chodzi o potwierdzenie zdobytej wiedzy praktycznej  

i teoretycznej przygotowującej do wykonywania zawodu. Kryteria te są ze sobą 

nierozerwalnie związane, skoro ustrojodawca mówi w art. 65 ust. 1 Konstytucji  

o wykonywaniu zawodu (a więc i zawodów regulowanych przez prawo), a zarazem  

o konstytucyjnie chronionej wolności.  

Związek pomiędzy art. 65 ust. 1 a art. 2 Konstytucji w badanym zakresie polega więc 

na tym, iż wymagania przyzwoitej legislacji, które stawiane są ustawodawcy, tutaj dodatkowo 

uzupełniane są o pewne wymagania materialnoprawne. Chodzi zatem nie tylko  

o przejrzystość i pewność oraz przewidywalność wymagań z punktu widzenia 
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kandydatów do zawodu, lecz także o adekwatność tych wymagań. Przez adekwatność 

wymagań należy rozumieć obowiązek nawiązania do celu, który przyświecał ustawodawcy 

wtedy, gdy dany zawód poddał reglamentacji ustawowej lub – jak to ma miejsce w badanym 

przypadku – stworzył. Oznacza to, że regulacja warunków wykonywania zawodu nie znosi, 

ani nie ogranicza wolności wykonywania zawodu tak długo, jak nawiązuje do niezbędnej 

wiedzy teoretycznej i praktycznej (ewentualnie potwierdzonej formalnie przez egzamin, 

sprawdzenie, specjalizację, dyplom ukończenia studiów, studiów podyplomowych). 

 

5. Projekt ustawy nie spełnia wymogów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. 2002  

Nr 100 poz. 908). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego zasady 

są wiążące dla rządowego prawodawcy (orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 24 

maja 1994 r. K 1/94, z dnia 24 października 1995 r. K 14/95; wyroki Trybunału 

Konstytucyjnego: z dnia 2 grudnia 2002 r. P 13/02, z dnia 26 listopada 2003 r. SK 22/02, z 

dnia 29 października 2003 r. K 53/02). 

Zgodnie z § 92 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej Jedną ustawą zmieniającą 

obejmuje się tylko jedną ustawę. Zasady dopuszczają wyjątek wtedy, gdy między 

zmienianymi ustawami występują niewątpliwe związki tematyczne lub do zrealizowania 

zamysłu prawodawcy jest niezbędne jednoczesne dokonanie zmian w kilku ustawach.  

Ratio legis tego przepisu polega na wyeliminowaniu z procesu legislacyjnego 

projektów o różnym zakresie przedmiotowym i podmiotowym, niezwiązanych ze sobą. Jego 

celem jest m.in. umożliwienie merytorycznej pracy nad projektem ustawy właściwym 

przedmiotowo komisjom sejmowym i senackim. Łączenie w jednym projekcie istotnych 

zmian merytorycznych dotyczących np. odbywania aplikacji adwokackiej, radcowskiej  

i notarialnej oraz egzaminów dopuszczających do wykonywania tych zawodów z regulacjami 

dotyczącymi np. wykonywania usług przewodników turystycznych, czy spawaczy łamie 

zasadę wyrażoną w § 92 ust. 1 „Zasad techniki prawodawczej”. 

Wydaje się również, że nie został spełniony warunek niezbędności równoczesnej 

zmiany niepowiązanych ze sobą tematycznie ustaw lub konieczności jednoczesnego 

dokonania zmian w kilku ustawach w celu zrealizowania zamysłu prawodawcy . Jak wynika z 

załączonego uzasadnienia do projektu ustawy celem projektowanych zmian jest 

„zmniejszenie liczby zawodów regulowanych w Polsce”. Zmiany w ustawach – Prawo  

o adwokaturze, o radcach prawnych i Prawo o notariacie nie dokonują zmiany w liczbie 

zawodów regulowanych (nie znoszą egzaminów) a jedynie zmieniają niektóre wymogi 

dopuszczenia do egzaminu zawodowego. Nie stanowią zatem „deregulacji” w rozumieniu 

politycznym wynikającym z expose Prezesa Rady Ministrów. Zmiana w zasadach 

dopuszczenia do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego oraz notariusza nie jest 

w żaden tematycznie powiązana z innymi zmienianymi, ani nie ma żadnej potrzeby 

dokonywania zmian w tych ustawach w celu realizacji politycznego zamysłu prawodawcy 

jakim ma być „deregulacja”.  
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Ponadto należy zwrócić uwagę, że istotne zmiany ustaw regulujących 

wykonywanie zawodów adwokata, radcy prawnego i notariusza (a takimi są niewątpliwie 

zaproponowane zmiany) powinny być rozpatrywane merytorycznie, w trakcie całego 

procesu legislacyjnego, przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, jako 

właściwą na podstawie Regulaminu Sejmu. Włączenie zmian tych ustaw do jednego 

projektu wraz z ustawami nie mającymi z nimi żadnych tematycznych i merytorycznych 

związków, poza naruszeniem § 92 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej niesie, w przypadku 

skierowania projektu do innej komisji niż Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, 

niebezpieczeństwo  naruszenia  art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu. W szczególności projekt 

w art. 2 pkt 2) lit. b) tiret 4 narusza zasadę przyzwoitej legislacji. Trybunał Konstytucyjny 

wypracował pogląd, zgodnie z którym dla oceny zgodności sformułowania danego przepisu z 

wymaganiami poprawnej legislacji istotne są trzy kryteria, które składają się na tzw. test 

określoności prawa. Są to: precyzyjność regulacji prawnej, jasność przepisu oraz jego 

legislacyjna poprawność (wyrok w spr. K19/06). Precyzyjność przepisu, zdaniem 

Trybunału Konstytucyjnego ma przejawiać się w konkretności regulacji praw i obowiązków, 

tak by ich treść była oczywista i pozwalała na ich wyegzekwowanie. Jasność przepisu ma 

gwarantować jego komunikatywność względem adresatów, a więc zrozumiałość przepisów 

na gruncie języka powszechnego. Trybunał Konstytucyjny podkreślił wyraźnie, że adresaci 

norm prawnych mają prawo oczekiwać stanowienia norm niebudzących wątpliwości co do 

nakładanych obowiązków lub przyznawanych praw (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

29 października 2009 r. K 32/08). Trybunał Konstytucyjny podkreślał, że ustawodawca nie 

może poprzez niejasne formułowanie treści przepisów pozostawiać organom mającym je 

stosować nadmiernej swobody przy ustalaniu ich zakresu podmiotowego i przedmiotowego 

(wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2008 r. K 44/07). Reasumując, 

proponowany przepis nie spełnia kryteriów określonych przez Trybunał Konstytucyjny  

w zakresie precyzyjności regulacji prawnej, jasności przepisu oraz jego legislacyjnej 

poprawności. 

 

Wniosek końcowy.  

Reasumując, projekt deregulacji jest niezgodny w szczególności z art. 17 ust. 1  

w związku z art. 2 Konstytucji RP (zasada określoności przepisów prawa, zasada 

prawidłowej legislacji). Niezależnie od intencji twórców projektu w jego treści znalazły się 

postanowienia, które nie dają pogodzić się z normami, zasadami, wartościami, których 

poszanowania wymaga Konstytucja RP. W konsekwencji nieuprawnionego założenia, że  

w przypadku planowanej deregulacji nie zachodzi potrzeba ochrony interesu publicznego, 

obniżono w istotny sposób kryteria odpowiedniej wiedzy praktycznej i teoretycznej, na 

których oparte są przesłanki dostępności do zawodu adwokata. Powyższe prowadzi do 

obniżenia poziomu ochrony praw jednostki i zaburza mechanizmy zapewniające 

samorządowi zawodowemu sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu.  


