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Najlepszą reklamą
prawników jest renoma
wśród klientów – mówi Piotr
Schramm STRONA B4

Sąd nie może odrzucić
nieopłaconego odwołania bez
wezwania do zapłaty – twierdzi
Bartłomiej Jankowski STRONA B4

Sędziowie wydający wyroki
powinni dostać dodatek
orzeczniczy 1500 zł – uważa 
Marek Celej STRONA B3
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Przedstawiciele firmy prawniczej
Par., którzy reklamując swoje
usługi obiecywali potencjalnym
klientom, że szybko i tanio po-
prowadzą ich sprawy, zostali
uznani przez sąd za oszustów.
Okazało się bowiem, że żaden
z nich nie posiadał odpowiedniej
wiedzy i uprawnień, które po-
zwalałyby na występowanie
w roli pełnomocnika procesowe-
go. Wyrok ten może być jedynie
pocieszeniem dla klientów firmy,
którzy nie tylko stracili pieniądze,
ale także przegrali swoje sprawy
sądowe. Takich przykładów mo-
że być w przyszłości coraz wię-
cej. Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści chce bowiem dopuścić do
udziału w sprawach sądowych
absolwentów prawa, którzy nie
ukończyli żadnej aplikacji. O tym,
jak pomysł ten oceniają prawni-
cy, piszemy w dzisiejszym Praw-
niku. Informujemy dziś także
o tym, jak znaleźć w internecie
zastępcę procesowego. Dostęp
do zawodów prawniczych trzeba
otwierać, jednak proces ten nie
może odbywać się kosztem
klientów.■

KONFERENCJE

■ International Bar Associa-
tion w Kopenhadze 

Od 17 do 19 września w Ko-
penhadze International Bar Asso-
ciation (IBA) organizuje konferen-
cję na temat Transgranicznych In-
westycji w Sektorze Nieruchomo-
ści w Europie. Organizacją
przedsięwzięcia zajmuje się Euro-
pean Forum IBA wraz z Corporate,
Finance, Insolvency and Real Esta-
te Committees działającymi w IBA.
Konferencję na temat transgranicz-
nych inwestycji w sektorze nieru-
chomości poprowadzą Pii Ketvel
z Marcol Europe Luxembourg oraz
brytyjskiej kancelarii Clyde & Co,
Dariusz Wasylkowski z Kancelarii
Wardyński i Wspólnicy oraz Soren
Johansen z duńskiej kancelarii Kro-
mann Reumert.■
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D o Sejmu trafił projekt usta-
wy o licencjach prawniczych
i świadczeniu usług praw-

nych. Zgodnie z tym projektem ab-
solwenci prawa będą mogli ubiegać
się o trzystopniową licencję praw-
niczą, która będzie uprawniała ich
do świadczenia usług z zakresu do-
radztwa prawnego oraz występo-

wania przed sądem. Licencje będą
wydawane przez Państwową Komi-
sję Licencyjną działającą przy Mini-
sterstwie Sprawiedliwości. 

Osoba, która uzyska pozytywny
wynik z egzaminu i otrzyma licencję
III stopnia będzie miała prawie takie
same uprawnienia, jakie posiada
dziś adwokat czy radca prawny. 

Zgodnie z uzasadnieniem projek-
tu nowy model świadczenia usług
prawnych ma zwiększyć konkuren-
cyjność i obniżyć ceny.

–  Ustawa tworzy ścieżkę kariery
i reguluje sytuację niemal sześcioty-
sięcznej grupy osób, która od kilku-
nastu lat świadczy usługi prawne na
podstawie wpisu do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej – mówi Grze-
gorz Maj ze Stowarzyszenia Fair Play.

Większość prawników uważa jed-
nak, że nowa ustawa w praktyce
ograniczy swobodę świadczenia
usług prawnych. 

Rozmawiamy z MACIEJEM ŻAKIEWICZEM, adwokatem i pomysłodawcą portalu zastepstwo.pl

Zastępcę procesowego można znaleźć w internecie
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dokończenie na str. B3

■ Co oferuje portal zastep-
stwo.pl?

– Za pomocą informacji na
portalu można znaleźć oso-
bę, która zastąpi adwokata
lub radcę prawnego na roz-
prawie przed sądem, weźmie

udział w czynnościach przed
prokuraturą lub Policją czy
też podejmie się napisania
pisma procesowego. Chcieli-
śmy usprawnić i ułatwić ko-
legom wyszukiwanie praw-
ników, którzy mogliby ich za-

stąpić, gdy wyznaczone ter-
miny kolidują ze sobą. Takie
wypadki zdarzają się bardzo
często, zwłaszcza kiedy np.
adwokatowi przydzielono
dużo spraw z urzędu i nie
miał on możliwości popro-
szenia o dogodny termin, czy
kiedy po prostu chce iść na
urlop. W takiej sytuacji ko-
nieczna jest substytucja.
Z portalu mogą korzystać

również adwokaci poszuku-
jący pełnomocnika, który
mógłby wziąć zastępstwo na
dyżurach w sądach 24-go-
dzinnych. Zdarza się, że ktoś
szuka prawnika, który w są-
dzie w innym mieście zapo-
zna się z aktami sprawy, wy-
notuje zeznania świadków,
sprawdzi dokumenty reje-
strowe spółki czy księgi wie-
czyste nieruchomości. Do-

datkowo za pomocą portalu
możemy znaleźć prawnika
z innego miasta i nawiązać
z nim stałą współpracę. Za-
stepstwo.pl będące swoistą
internetową bazą danych ad-
wokatów i radców prawnych
skraca w sposób kapitalny
czas dotarcia do właściwej
osoby.

dokończenie na str. B2

Pełnomocnicy
bez aplikacji

Rozpoczął działalność portal internetowy, który ułatwia znalezienie
pełnomocnika procesowego w całym kraju. Dzięki niemu każdy
adwokat i radca prawny w przypadku kolizji terminów sądowych
może zlecić przez internet prowadzenie sprawy. 

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Projekt ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawnych

Absolwenci prawa nie są przygotowani
do występowania przed sądem

Autorzy poselskiego projektu ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług
prawnych chcą, aby każdy absolwent prawa mógł wykonywać czynności doradcy
prawnego na podstawie licencji. Projekt budzi jednak wątpliwości co do kwestii
przygotowania do świadczenia pomocy prawnej osób, które ukończyły wyższe
studia prawnicze.

Zadaniem MARKA MICHALSKIEGO, profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studia prawnicze nie dają przygotowania do praktycznego stosowania prawa
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SPECJALNIE DLA PRAWNIKA

Sędziowie czekają 
na dodatek orzeczniczy

Zgodnie z projektem ustawy
o licencjach prawniczych
i świadczeniu usług prawnych
prawnicy działający w oparciu
o licencje będą mieli uprawnie-
nie do używania zastrzeżonego
tytułu doradcy prawnego. Za
świadczenie usług prawnych bez
uprawnień będzie grozić grzyw-
na do 50 tys. zł. Zakaz ma obo-
wiązywać dopiero po roku od
wejścia w życie ustawy.

– Z punktu widzenia elimi-
nacji ryzyka świadczenia usług
przez osoby niekompetentne,
jest to niewątpliwie zmiana
konieczna – twierdzi Robert
Mikulski, wspólnik zarządza-
jący w Kancelarii Storczyk &
Mikulski.

Problem polega jednak na
tym, że pomoc prawną będą mo-
gli świadczyć jedynie doradcy
posiadający licencję. Nie będą
mogły jej natomiast świadczyć
osoby, które ukończyły studia
prawnicze, a o licencję nie wy-
stąpiły.

Ograniczanie usług
– W imię walki z korporacjoni-

zmem sięga się po radykalne
i godzące w wolność gospodar-
czą metody. Wprowadzenie fak-
tycznej bariery dla zatrudniania
w sferze usług prawnych osób
niemających licencji można od-
czytywać jako próbę monopoli-
zacji zastrzeżonej na rzecz zawo-
du doradców licencjonowanych
– mówi Marek Michalski, profe-
sor Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego oraz konsul-
tant w kancelarii Gessel.

Projekt zakłada trzystopniowy
system licencji prawniczych. Aby
otrzymać licencję II i III stopnia
trzeba będzie zdobyć odpowied-
nie doświadczenie w sądzie jako
pełnomocnik lub kończąc szko-
lenie w jednostkach szkolenio-
wych akredytowanych przez
Prawniczą Komisję Licencyjną.

– Kreuje się zawód podlegają-
cy nadzorowi ze strony państwa,
w tym także w zakresie szkoleń

zawodowych- wyjaśnia Marek
Michalski. 

– Zasady prowadzenia tych
jednostek określono w sposób
pobieżny, co stwarza wrażenie,
że w przeciwieństwie do samego
zawodu doradcy licencjonowa-
nego prowadzenie szkoleń
w tym zakresie objęte jest znacz-
ną swobodą – dodaje.

Stowarzyszenie Fair Play,
z którym projekt był konsultowa-
ny, stoi na stanowisku, że usługi
prawne powinny świadczyć wy-
łącznie absolwenci prawa.

Zły model kształcenia
Nowe przepisy umożliwią roz-

poczęcie działalności zarobko-
wej we własnym imieniu bez ko-
nieczności odbycia trzyipółlet-
niej płatnej aplikacji. Według
specjalistów wpłynie to pozy-
tywnie na rynek pracy. Wątpli-
wości dotyczą jednak kwestii
przygotowania absolwentów
prawa do świadczenia pomocy
prawnej. 

– Prawo jest nazbyt złożonym
zjawiskiem, aby sprowadzać je
do reguł praktycznego stosowa-
nia – mówi prof. Marek Michal-
ski. Właściwy stopień znajomo-
ści prawa, jaki mógłby legitymo-

wać do podjęcia zawodowego
wykonywania czynności dorad-
czych, opiera się na odpowied-
nim połączeniu sfery teoretycz-
nej z praktyczną, a to wymaga
czasu i sporo pracy – wyjaśnia.

Podobne stanowisko zajęła
Krajowa Rady Sadownictwa.
Według niej studia prawnicze
w Polsce nie dają przygotowania
do praktycznego stosowania
prawa, gdyż mają zapewnić je-
dynie podstawowe przygotowa-
nie teoretyczne, stanowiące bazę
do dalszego doskonalenia zawo-
dowego.

Zdaniem większości eksper-
tów odejście od systemu aplika-
cji wymaga uprzedniego prze-
profilowania studiów prawni-
czych i programów nauczania
poszczególnych przedmiotów.

– Program nauczania musi
być zorientowany na praktykę
prawniczą. Do tego konieczne
jest m.in. zatrudnienie na uczel-
niach osób posiadających odpo-
wiednie, przynajmniej kilkulet-
nie doświadczenie praktyczne –
uważa Marek Wierzbowski, pro-
fesor Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz partner w kancelarii
prof. Marek Wierzbowski – Rad-
cowie Prawni.

Według Piotra R. Graczyka,
adwokata z kancelarii RGW Ro-
cławski Graczyk iWspólnicy, pol-
ski ustawodawca powinien ure-
gulować kwestie kształcenia kadr
prawniczych kompleksowo.

– Reforma dostępności do
rynku usług prawniczych powin-
na zmierzać do wprowadzenia
jednolitych egzaminów wstęp-
nych na wszystkie aplikacje
prawnicze oraz do wprowadze-
nia zasad weryfikacji wszystkich
aplikantów podczas aplikacji ze
wskazaniem ich przydatności
i predyspozycji do określonego
zawodu prawniczego – wyjaśnia
Piotr Graczyk. 

Przyspieszenie postępowań
Zwolennicy projektu twier-

dzą, że zmiana przyczyni się do
do przyspieszenia postępowań
sądowych. Innego zdania są
prawnicy.

– Projekt ustawy opiera się
na błędnym przeświadczeniu,
że w Polsce jest niewystarcza-
jąca liczba adwokatów i radców
prawnych w stosunku do po-
trzeb społecznych i liczby
spraw w polskich sadach –
uważa adwokat Piotr R. Gra-
czyk. Jego zdaniem Polacy nie
mają zwyczaju korzystać
z usług adwokackich, a w toku
postępowań sądowych sięgają
po pomoc profesjonalnego peł-
nomocnika dopiero w ostatecz-
ności. 

Obowiązkowe ubezpieczenia
Zgodnie z projektem ustawy

o licencjach prawniczych świad-
czenie usług prawnych będzie
możliwe pod warunkiem zawar-
cia umowy ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej za szko-
dy wyrządzone przy świadcze-
niu usług.

– Wprowadzenie obowiązko-
wego ubezpieczenia za szkody
wyrządzone przy świadczeniu
usług będzie zabezpieczeniem
zarówno dla klienta jak i osoby
świadczącej usługi prawnicze –
uważa radca prawny Robert Mi-
kulski.■

Prawnicy bez aplikacji nie 
mogą występować przed sądem
dokończenie ze str. B1

– Wprowadzenie egzaminu
ustnego dla 10 tysięcy osób,
które przystąpią do niego
w jednym czasie w całej Pol-
sce, jest niemożliwe – tłuma-
czą przedstawiciele resortu
sprawiedliwości. Dodają oni,
że egzamin ustny pozostaje
w sprzeczności z ideą wyrów-
nania poziomów, a ponadto
ocena jest wydawana na pod-
stawie subiektywnej opinii eg-
zaminatora.

Argumentem przemawia-
jącym za likwidacją egzami-
nów ustnych jest także to, że
w wielu sieciowych kancela-
riach część prawników w ogó-
le nie chodzi do sądów, bo-
wiem są wyspecjalizowane
departamenty zajmujące się
obsługą spraw sądowych.
Przeciwnicy takiego rozwią-
zania wskazują jednak, że je-
go konsekwencją będzie za-
niedbanie sztuki pięknego
mówienia, przekonywania
o swoich racjach i inteligent-
nego prowadzenia sporu, co
występującym przed sądami

adwokatom i radcom niezwy-
kle się przydaje. Dodają oni,
że sale sądowe zaczną przy-
pominać biura, gdzie nastę-
puje głównie prezentacja do-
kumentów, a nie słownych ar-
gumentów, które mają prze-
konać sąd. 

Lista rankingowa
Nowe zasady zdobywania

uprawnień prawniczych prze-
widują, że zostanie utworzo-
ny elektroniczny system reje-
stracji na aplikację. Około
cztery miesiące przed egza-
minem minister sprawiedli-
wości ogłaszać będzie wykaz
miejsc wolnych. Przy preze-
sach sądów apelacyjnych po-
wstanie 11 komisji egzamina-
cyjnych. Po sprawdzeniu prac
protokoły z wynikami egza-
minów komisje egzaminacyj-
ne przekażą ministrowi spra-
wiedliwości, a minister przy-
gotuje rankingową listę zda-
jących. Kolejnym etapem
będzie zgłaszanie się i reje-
stracja kandydatów do odby-

cia aplikacji. Resort sprawie-
dliwości chce, by obowiązy-
wał limit przyjęć na aplikacje,
równy ok. 10 proc. wszystkich
członków danej izby. W naj-
większych ośrodkach, takich
jak np. Warszawa, Kraków,
Wrocław, Katowice, Gdańsk,
spadnie więc liczba przyjęć.
Więcej aplikantów zyskają
natomiast np. Lublin, Biały-
stok i Rzeszów.

Osoby, które zdadzą najle-
piej, będą miały pierwszeń-

stwo w wyborze rodzaju apli-
kacji i miejsca jej odbywania.

– Chcemy, aby pierwszeń-
stwo w wyborze miał kandy-
dat, który uzyskał lepsze wyni-
ki z egzaminu – tłumaczy Iwo-
na Kujawa, dyrektor departa-
mentu nadzoru nad
aplikacjami prawniczymi.

Dodaje, że w przypadku,
gdyby nie wszystkie miejsca
były obsadzone, możliwa jest
kolejna tura zgłoszeń, aż do
wyczerpania listy.■

Krajowa Rada Sądownictwa chce, by sędziowie wy-
dający wyroki otrzymali dodatek orzeczniczy w wy-
sokości 1,5 tys. zł. Na podwyżce wynagrodzeń naj-
więcej mają zyskać młodzi sędziowie z sądów rejo-
nowych, którzy wydają 80 proc. wszystkich wyro-
ków.

Pomimo licznych obietnic ze stro-
ny rządzących dziś już wiemy, że
w 2008 roku sędziowie nie otrzyma-
ją żadnej podwyżki, bowiem wzrostu
o 2,3 proc. kwoty bazowej w bieżą-
cym roku nie można uznać za zna-
czącą podwyżkę. Niestety, również
cenna inicjatywa prezydenta w za-
kresie podniesienia w drodze rozpo-
rządzenia mnożników wynagrodze-
nia zasadniczego dla poszczegól-
nych stanowisk sędziowskich od
1 lipca 2008 r. spotkała się  z odmo-
wą premiera. Ostatnie dni czerwca
przyniosły środowisku sędziowskie-

mu kolejne rozczarowania. Rząd, realizując pro-
gram oszczędnościowy budżetu państwa, zapropo-
nował likwidację stawek awansu poziomego prze-
widzianego w projekcie nowelizacji ustawy Prawo
o ustroju sądów powszechnych z 29 czerwca 2007 r.
– jeszcze przed ich wejściem w życie. Krajowa Ra-
da Sądownictwa przez ostatnie miesiące bardzo
aktywnie uczestniczy w propagowaniu takich roz-
wiązań, które spowodowałyby zmniejszenie dys-
proporcji zarobków sędziów w porównaniu z za-
robkami przedstawicieli innych zawodów prawni-
czych, a tym samym zahamowałyby – zwiększoną
w ostatnim okresie – tendencję rezygnacji sędziów
z pełnienia urzędu. 

Cenną inicjatywą Krajowej Rady Sądownictwa
było przyjęte 12 czerwca 2008 r. stanowisko
w sprawie dodatku orzeczniczego. Rada, dostrze-
gając pilną potrzebę podniesienia wysokości wy-
nagrodzeń sędziowskich, przedstawiła propozycję
zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszech-
nych przez wprowadzenie do art. 91 ustawy zapi-
su dotyczącego dodatku orzeczniczego. Dzięki tej
inicjatywie satysfakcję finansową mogliby uzyskać
młodzi sędziowie z sądów rejonowych, którzy roz-
patrują ponad 80 proc. spraw sądowych. Przyczy-
ną zaproponowania tego rozwiązania jest pilna po-
trzeba doraźnego rozwiązania problemu niepoko-
jących dysproporcji pomiędzy rzeczywistym wyna-
grodzeniem sędziów a stale rosnącym zakresem ich
obowiązków. Warto podkreślić jednocześnie, że
wynagrodzenie sędziów stanowi praktycznie jedy-
ny ich dochód. 

W przeciwieństwie do innych grup zawodowych
sędziowie nie otrzymują żadnej premii ani nagród.
Propozycją przedstawionego przez KRS dodatku
orzeczniczego nie byliby objęci sędziowie: zawie-
szeni w czynnościach służbowych, oddelegowani
do czynności administracyjnych w Ministerstwie
Sprawiedliwości, osoby korzystające z urlopu dla
poratowania zdrowia bądź z powodu choroby
trwającej dłużej niż dwa miesiące łącznie w ciągu
roku kalendarzowego. Rada zaproponowała, by
dodatek orzeczniczy wynosił 100 proc. kwoty bazo-
wej, od której nalicza się wynagrodzenie sędziów,
tj. 1493,42 zł. 

Krajowa Rada Sądownictwa rozumie sytuację
budżetu państwa i dążenie do dyscyplinowania fi-
nansów publicznych. Właściwy poziom wynagro-
dzeń sędziowskich jest jednakże nie tylko sprawą
wewnętrzną Polski. Zalecenia Komitetu Ministrów
Rady Europy wskazują, że wynagrodzenia sędziów
są istotnym elementem niezawisłości i bezstronno-
ści sędziego. To podstawowa gwarancja demokra-
tycznego państwa prawa. 

Krajowa Rada Sądownictwa uważa, że jej propo-
zycja znajdzie uznanie w Ministerstwie Sprawie-
dliwości. Byłby to właściwy i pożądany krok dla za-
pewnienia prawidłowego funkcjonowania wymia-
ru sprawiedliwości, zapewnienia obywatelowi pra-
wa do rozpatrzenia sprawy przez niezawisły
i bezstronny sąd w rozsądnym terminie, zarówno
w większych, jak i mniejszych miastach. W prze-
ciwnym wypadku wzrośnie radykalnie frustracja
i niezadowolenie środowiska sędziowskiego, które
przejawiać się będą nie tylko akcjami dni bez wo-
kand, ale przede wszystkim rezygnacją z pełnienia
urzędu.■

■ MAREK CELEJ
sędzia, dyrektor Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady
Sądownictwa

różne kategorie pełnomocników procesowych


