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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
1 lutego 2009 r. wesz³y w ¿ycie zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zmiany wprowadzone ustaw¹ z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2009 r. nr 6, poz. 33) objê³y miê-
dzy innymi okreœlenie zadañ administracji publicznej wykonuj¹cej zadania z zakresu zatrudnienia
i przeciwdzia³ania bezrobociu. Celem wszystkich zmian, jak czytamy w uzasadnieniu projektu tej usta-
wy, jest „znacz¹ce zwiêkszenie zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym osób bezro-
botnych bêd¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Przyjête rozwi¹zania maj¹ zwiêkszyæ
aktywnoœæ klientów urzêdów pracy, stwarzaæ zachêty do aktywnego poszukiwania pracy oraz uczestni-
czenia w zajêciach wspomagaj¹cych wychodzenie z bezrobocia, takich jak szkolenia, sta¿e, studia po-
dyplomowe czy przygotowanie zawodowe. Przyczyniæ siê ma do tego miêdzy innymi stypendium
finansowane ze œrodków Funduszu Pracy przys³uguj¹ce bezrobotnemu, który jest skierowany przez
starostê na szkolenie.

Wed³ug ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
art. 42a stanowi:

„1. Starosta, na wniosek bezrobotnego, mo¿e sfinansowaæ z Funduszu Pracy koszty studiów podyp-
lomowych nale¿ne organizatorowi studiów, do wysokoœci 100%, jednak nie wiêcej ni¿ 300% przeciêtne-
go wynagrodzenia.

2. Starosta zawiera z osob¹, o której mowa w ust. 1, umowê o dofinansowanie studiów podyplomo-
wych, która okreœla w szczególnoœci prawa i obowi¹zki stron oraz wysokoœæ i tryb przekazywania œrod-
ków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpoœrednich wp³at na konto organizatora
tych studiów.

3. W przypadku podjêcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia w trakcie ich odby-
wania, nie zawiesza siê finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukoñczenia.

4. W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich
finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

5. Bezrobotnemu, któremu starosta przyzna³ dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za
okres uczestnictwa w zajêciach przewidzianych programem studiów przys³uguje stypendium, w wysoko-
œci 20% zasi³ku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1. Przepis art. 41 ust. 3b stosuje siê odpowiednio”.

Czy wobec powy¿szych rozwi¹zañ, przyjêtych w drodze nowelizacji ustawy o finansowaniu kosztów
studiów podyplomowych osobom bezrobotnym, starosta mo¿e sfinansowaæ z Funduszu Pracy koszty
aplikacji prawniczej osobie bezrobotnej posiadaj¹cej wy¿sze wykszta³cenie prawnicze – tytu³ magistra
prawa – bêd¹cej aplikantem okreœlonego zawodu prawniczego, uczestnicz¹cej w obowi¹zkowych zajê-
ciach aplikanckich czy te¿ maj¹cej zamiar w przysz³oœci podj¹æ aplikacjê prawnicz¹ po zaliczeniu pañ-
stwowego egzaminu dopuszczaj¹cego do odbywania takiego przygotowania zawodowego?

Aplikacje prawnicze – adwokacka, radcowska, notarialna i komornicza – maj¹ na celu zaznajomienie
osoby z tytu³em magistra prawa z ca³okszta³tem pracy okreœlonego zawodu prawniczego oraz przygoto-
wanie jej do nale¿ytego i samodzielnego wykonywania tego zawodu, po zdobyciu w drodze aplikacji wy-
maganych prawem kwalifikacji. Aplikacje prawnicze ró¿ni¹ siê okresem i sposobem odbywania, form¹
egzaminu koñcowego i wyk³adan¹ wiedz¹ specjalistyczn¹ zarówno teoretyczn¹, jak i praktyczn¹. W za-
le¿noœci od rodzaju aplikacji okres trwania takiego przygotowania zawodowego to czas od dwóch lat do
czterech lat i szeœciu miesiêcy. Dla przyk³adu aplikacja radcowska trwa trzy lata, podobnie adwokacka.
Aplikacja komornicza trwa dwa lata, a aplikacja notarialna dwa lata i szeœæ miesiêcy. Aplikantem mo¿e
byæ osoba niekarana, która korzysta z pe³ni praw publicznych, posiada pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci
prawnych oraz ukoñczy³a wy¿sze studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyska³a tytu³ magistra
lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, a tak¿e jest osob¹ nieskazitelne-
go charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rêkojmiê prawid³owego wykonywania zawo-
du prawniczego.

Celem aplikacji prawniczej jest zdobycie przez adepta sztuki prawniczej odpowiedniego przygotowania
zawodowego, po którego zakoñczeniu aplikant mo¿e przyst¹piæ do egzaminu zawodowego przeprowadzone-



go przez odpowiednie organy korporacji prawniczych podleg³ych Ministerstwu Sprawiedliwoœci. Po pozyty-
wnym zaliczeniu egzaminu zawodowego aplikant prawniczy uzyskuje prawo do wykonywania zawodu
prawniczego, którego aplikacji by³ uczestnikiem. Na aplikacje prawnicze przyjmuje siê kandydatów po zda-
niu egzaminu konkursowego, którego tryb i zasady okreœla ustawa.

Aplikacja prawnicza jest odp³atna, w zale¿noœci od zawodu prawniczego, do którego przygotowywuje.
I tak: wed³ug rozporz¹dzenia ministra sprawiedliwoœci z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokoœci
op³aty rocznej za aplikacjê radcowsk¹, op³ata ta jest równa trzyipó³krotnoœci minimalnego wynagrodze-
nia za pracê, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 paŸdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracê (DzU nr 200 poz. 1679, z 2004 r. nr 240 oraz z 2005 r. nr 157 poz. 1314), w wy-
sokoœci obowi¹zuj¹cej w dniu rozpoczêcia roku szkoleniowego. Podobnie kwestiê kosztów za aplikacjê
adwokack¹ reguluje rozporz¹dzenie ministra sprawiedliwoœci w tej sprawie z dnia 16 grudnia 2008 r. –
op³ata roczna za tê aplikacjê jest równa trzykrotnoœci minimalnego wynagrodzenia za pracê, ustalonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 paŸdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê
(DzU nr 200 poz. 1679, z 2004 r. nr 240 poz. 2407 oraz z 2005 r. nr 157 poz. 1314), w wysokoœci obo-
wi¹zuj¹cej w dniu rozpoczêcia roku szkoleniowego. Dla przyk³adu: wysokoœæ op³aty rocznej za aplikacjê
adwokack¹ dla aplikantów adwokackich rozpoczynaj¹cych przygotowanie zawodowe w 2010 r. wynosi
3 tysi¹ce 951 z³, natomiast koszt roczny aplikacji radcowskiej rozpoczynaj¹cej siê w bie¿¹cym roku to
4 tysi¹ce 466 z³.

Nadmieniamy, ¿e w ostatnich kilku latach, w wyniku tak zwanej liberalizacji ustaw dotycz¹cych za-
wodów prawniczych, poszerzono dostêpnoœæ uzyskiwania uprawnieñ zawodowych przez osoby posia-
daj¹ce tytu³ magistra prawa, miêdzy innymi dookreœlaj¹c kryteria naboru na aplikacje prawnicze.
Jednak¿e wed³ug opinii otrzymywanych od zainteresowanych t¹ spraw¹ obywateli, przeszkod¹ w zdo-
byciu przez osoby posiadaj¹ce tytu³ magistra prawa, szczególnie te gorzej sytuowane czy bezrobotne,
odpowiedniego przygotowania zawodowego kwalifikuj¹cego do wykonywania jednego z zawodów pra-
wniczych, staje siê coraz czêœciej uzyskanie œrodków finansowych zwi¹zanych z corocznymi op³atami za
aplikacje prawnicze, okreœlanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci. Coraz czêstsze s¹ przypadki, ¿e
osoby bêd¹ce aplikantami prawniczymi zawieszaj¹ uczestnictwo w aplikacjach b¹dŸ rezygnuj¹ z konty-
nuowania podnoszenia kwalifikacji w ramach aplikacji w zwi¹zku z utrat¹ pracy i niemo¿noœci¹ podo³a-
nia finansowym wymogom odbywania takich szkoleñ, zasilaj¹c rzeszê bezrobotnych.

St¹d nasze pytanie: czy starosta na wniosek osoby bezrobotnej, posiadaj¹cej tytu³ magistra prawa,
bêd¹cej aplikantem jednego z zawodów prawniczych, czy te¿ maj¹cej zamiar w przysz³oœci podj¹æ apli-
kacjê prawnicz¹ mo¿e sfinansowaæ z Funduszu Pracy koszty zwi¹zane z odbywaniem takiego przygoto-
wania zawodowego w oparciu o zapisy przyjête w art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?
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