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        Z oburzeniem przeczytałem niedawny artykuł prasowy w dzienniku Rzeczpospolita z 15.07.2015r. 

o planowanej przez Senat zmianie projektu ustawy dot. bezpłatnej pomocy prawnej mającej na celu 

wykreślenie z katalogu podmiotów dopuszczonych do świadczenia takiej pomocy  - magistrów prawa. 

http://www4.rp.pl/Bezplatna-pomoc-prawna/307159831-Bezplatna-pomoc-prawna-magister-nie-

udzieli-porady.html 

       To, że żyję w chorym kraju wiem od dawna. Jednak są gdzieś granice absurdu. Sam jestem 

magistrem prawa. Jednocześnie ukończyłem tzw. „dawną” aplikację referendarską. To państewko 

oszukało mnie już wielokrotnie. Dziś zgodnie z obowiązującym prawem, będąc absolwentem aplikacji 

referendarskiej nie jestem nawet dopuszczany do konkursów na to stanowisko. Tak, to efekt waszej 

„wspaniałej” profesjonalnej pracy w Sejmie i Senacie.  Na razie wygrałem z Prezesem Sądu w Lublinie 

przed WSA.  

      Jednocześnie przez wiele lat uczestniczyłem w projekcie europejskim Kapitał Ludzki udzielając 

setek bezpłatnych porad prawnych beneficjentom. 

Kiedy, więc teraz słyszę kuriozalne argumenty, że dyplom magistra prawa NIC nie znaczy, bo takie 

osoby są nieprzygotowane do udzielania profesjonalnych porad (i to nawet, jeśli miałyby 3 letnie 

doświadczenie!!!!) na poziomie jakim robią to adwokaci i radcowie prawni mówię DOŚĆ. Po pierwsze 

argument samorządu prawniczego, że każdy może teraz skończyć aplikację jest absurdalny. Aplikacja 

jest głównie po to, żeby przygotować prawnika do szeroko rozumianej pomocy prawnej NA ETAPIE 

SĄDOWYM!!! A ustawa dotyczy poradnictwa przedsądowego. Jeśli to Państwo zakłada, że ja 

absolwent prawa po aplikacji referendarskiej i  z kilkuletnim stażem udzielania bezpłatnych porad 

prawnych w projekcie europejskim nie mogę być ani referendarzem ani nawet doradcą prawnym to 

informuję, że momentalnie po uchwaleniu tych niekorzystnych poprawek będę skarżył Polskę o 

odszkodowanie ( za naruszenie Konstytucji art. 2, 30 60 i inne). Czas powiedzieć dosyć agresywnemu 

lobbingowi samorządu prawniczego na granicy prawa, który próbuje sprowadzić magistrów prawa do 

kategorii osób bez żadnych umiejętności i praw podmiotowych do wykonywania zawodu. Tu nie idzie 

o dobro klientów, tu idzie o położenie łapy na kolejnym projekcie i potencjalnych zyskach. Jeśli to 

Państwo (czyt. Senat) podzieli argument lobbiarzy, że absolwenci prawa nie są przygotowani 

merytorycznie (nawet z 3 letnim doświadczeniem) do udzielania porad prawnych, to ciekawe 

dlaczego jednocześnie pozwala to samo Państwo mgr prawa być konsultantami prawnymi w MOPS-

ach i i sankcjonuje ponoć ich nieprofesjonalne poradnictwo prawne. Już nie mogę się doczekać, 

wystąpienia przeciwko temu żałosnemu państewku. 
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