
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Koguta 

na 59. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 lipca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Przed kilkoma tygodniami dziennik „Rzeczpospolita” opublikował wiadomość, że w Krajowej Radzie 

Radców Prawnych zrodziła się propozycja, aby w przyszłości kandydaci na radców prawnych i adwokatów 

zdawali te same egzaminy kończące przygotowanie do zawodu, tak zwaną aplikację prawniczą. Pomysł ten 

powstał, ponieważ – jak zauważają przedstawiciele samorządów prawniczych – już od lipca przyszłego roku 

radcy prawni będą mogli występować w roli obrońców w postępowaniach karnych, a w związku z tym kom-

petencje adwokatów i radców prawnych w niektórych obszarach zostaną zrównane. 

Jednak z tym pomysłem wiążą się również liczne kontrowersje. Najpoważniejsza z nich to taka, że wpro-

wadzenie tych samych egzaminów dla osób kończących aplikacje radcowskie i adwokackie to zła propozy-

cja, ponieważ już na poziomie programu realizowanego przez osoby odbywające wspomniane aplikacje wi-

dać wyraźne różnice, wobec czego same egzaminy powinny pozostać także różne. Ciekawym zjawiskiem 

zauważalnym w środowisku prawniczym jest to, że radcowie prawni bardzo często uważają, że zakres nauki 

adwokatów i radców prawnych był i jest taki sam, o czym ma świadczyć fakt, że już od wielu lat każdy radca 

prawny może bez zdawania jakichkolwiek egzaminów wpisać się na listę adwokatów i na odwrót: każdy 

adwokat może zostać radcą prawnym bez jakichkolwiek egzaminów. Ma to prowadzić do wniosku, że istnie-

nie dwóch takich samych zawodów prawniczych w jednym państwie jest zjawiskiem niepotrzebnym. Z kolei 

samorządy i środowiska adwokackie podchodzą – mówiąc oględnie – do takiej opinii znacznie bardziej 

wstrzemięźliwie. 

Do niedawna widoczną różnicą między zawodami adwokata i radcy prawnego były sprawy karne osób 

prywatnych, te bowiem należały wyłącznie do adwokatów. Radcowie prawni przed sądami karnymi wystę-

powali w sprawach wykroczeń, karnych skarbowych, jako pełnomocnicy pokrzywdzonych i oskarżyciele 

posiłkowi. Jednakże w 2013 r. uchwalono zmianę kodeksu postępowania karnego. Dzięki tej zmianie także w 

sprawach karnych uprawnienia do obrony adwokatów i radców prawnych zostały zrównane. Media podają 

dane statystyczne, wedle których w roku bieżącym przybędzie ponad trzy tysiące nowych adwokatów i rad-

ców prawnych. W ostatnich latach wskaźnik zdawalności egzaminów przez osoby kończące aplikacje praw-

nicze był znacznie lepszy od wskaźników sprzed kilku lat. W ubiegłym roku na rynek usług prawniczych 

weszło około pięciu i pół tysiąca nowych adwokatów i radców prawnych. 

Chcę wobec tego zapytać: 

1. W jaki sposób Pan Minister zapatruje się na pomysł, aby w przyszłości przyszli adwokaci i radcy praw-

ni, kończąc aplikacje prawnicze, przystępowali do identycznych egzaminów? 

2. Czy w opinii Pana Ministra praktyka lat, które są przed nami, wykaże faktycznie, że zawody adwokata i 

radcy prawnego nie będą różniły się od siebie? A może jest to zbyt duże uogólnienie problemu jeszcze przed 

wejściem w życie omawianych zmian? 

3. Czy w opinii Pana Ministra zwiększanie poziomu konkurencyjności na rynku usług prawniczych, które 

następuje poprzez wypuszczanie na rynek coraz większych grup nowych adwokatów i radców prawnych 

przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług? Tak uważają niektóre środowiska eksperckie. 

Z poważaniem 

Stanisław Kogut 

 




