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Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Niedawno dotar³ do mnie list adresowany do wszystkich polskich parlamentarzystów, podpisany
przez m³odego aplikanta prawa. Pocz¹tkowo od³o¿y³em go ad acta w przekonaniu, ¿e ktoœ inny podejmie
temat, ale ostatecznie postanowi³em powróciæ do niego, albowiem jego autor niew¹tpliwie pope³ni³ b³¹d
– adresuj¹c list do wszystkich, móg³ nim nie zainteresowaæ nikogo.

W liœcie tym m³ody aplikant charakteryzuje sytuacjê w swoim œrodowisku pracy w nastêpuj¹cy spo-
sób: „Jestem aplikantem adwokackim i z niepokojem obserwujê prace sejmowej Komisji Sprawiedliwo-
œci i Praw Cz³owieka nad projektem ustawy o pañstwowych egzaminach prawniczych. Nie wierzê, ¿eby
parlamentarzystom mog³o zale¿eæ na obni¿eniu poziomu kultury prawnej w Polsce. A taki niestety bê-
dzie efekt planowanego dopuszczenia do reprezentacji klientów przed s¹dami rejonowymi przez osoby
zaraz po skoñczeniu studiów prawniczych.

Proponowane zmiany spowoduj¹ dramatyczne obni¿enie poziomu jakoœci us³ug prawnych. Repre-
zentowanie klienta przed s¹dem to ogromna odpowiedzialnoœæ. Od werdyktu s¹du zale¿¹ czêsto przy-
sz³e losy klienta, jego maj¹tek i dobre imiê. Powierzenie takiej odpowiedzialnoœci osobom bez
doœwiadczenia mo¿na porównaæ do powierzenia skalpela œwie¿o upieczonemu absolwentowi medycyny.
Zanim lekarz otrzyma pe³ne uprawnienia do wykonywania zawodu musi przecie¿ wiele lat po studiach
pracowaæ w szpitalach pod okiem starszych kolegów. Podobnie w zawodzie prawnika nie wystarczy opa-
nowanie teorii. Zawód prawnika to rzemios³o, które wymaga praktyki zdobywanej pod okiem mistrza,
jakim w tym przypadku jest patron aplikanta.

Odnoszê wra¿enie, ¿e projektowana ustawa zniesie wszelkie bariery, jakie jednak powinny towarzy-
szyæ zawodom zaufania publicznego. Ustawodawca chce, aby ka¿dy, kto skoñczy³ studia, wykonywa³
swój zawód. Zapomina, ¿e nie ka¿da uczelnia zachowuje odpowiedni poziom kszta³cenia, ¿e s¹ rzesze
osób, które «przeœlizguj¹» siê przez studia, ¿e w koñcu ¿aden kierunek studiów nie gwarantuje znalezie-
nia pracy w wyuczonym zawodzie. Takie s¹ prawa rynku i konkurencji i nie wiedzieæ czemu nasi polity-
cy chc¹ zrobiæ wyj¹tek w wymagaj¹cym tak wielkiej odpowiedzialnoœci za ludzkie ¿ycie zawodzie, jakim
jest zawód adwokata czy radcy prawnego.

Pomys³y te s¹ tym bardziej niezrozumia³e, ¿e dostêp do zawodów prawniczych jest obecnie szeroki,
a rozpoczêcie aplikacji nie jest ju¿ zadaniem tak trudnym, jak kiedyœ. Co roku dostaj¹ siê na nie tysi¹ce
osób. Samych tylko aplikantów adwokackich jest obecnie blisko piêæ i pó³ tysi¹ca, a radcowskich –
przesz³o dziesiêæ tysiêcy”.

List ten zaniepokoi³ mnie i sk³oni³ do postawienia Panu Ministrowi pytania o zasadnoœæ obaw tego
m³odego cz³owieka oraz o kierunek zmian przygotowanych – jak s¹dzê – przez ministerstwo, a które –
zdaniem autora listu – mog¹ obni¿yæ jakoœæ us³ug prawnych w Polsce.

List ten ma – w moim przekonaniu – dodatkow¹ wartoœæ. Sk³ania do refleksji nad procesem stano-
wienia prawa w Polsce, jego niestabilnoœci¹ i stopniem skomplikowania. Z relacji prawników przyjmu-
j¹cych w moim biurze senatorskim wiem, ¿e dostêp przeciêtnego obywatela w Polsce do us³ug
prawniczych jest mocno ograniczony przede wszystkim ze wzglêdu na ich wysok¹ cenê. Mówi³ o tym
w swym inauguracyjnym wyst¹pieniu pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronis³aw Komorowski.

Dlatego namawia³em i dalej bêdê to czyniæ, aby upowszechniaæ bezp³atny dostêp do poradnictwa
prawnego. Szczególn¹ rolê w tej kwestii powinny pe³niæ biura parlamentarzystów. Chyba jako pierwszy
w kraju wprowadzi³em na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych bezp³atne poradnictwo prawne w moim biu-
rze senatorskim. Prowadzê je tak¿e dziœ, a tego, jak bardzo jest ono potrzebne dowodzi fakt, ¿e w moim
biurze od marca bie¿¹cego roku udzielono ju¿ ponad tysi¹c bezp³atnych porad prawnych. Wiem, ¿e wie-
lu moich kolegów czyni to samo, apelujê zatem do wszystkich, aby tê sferê dzia³alnoœci uznali za jedn¹
z wa¿niejszych powinnoœci polskiego parlamentarzysty.
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