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Ceny usług prawniczych spadną?

strona główna 25 lipi 

Według Marcina Cetnarowicza, radcy prawnego, Associate w SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy, szersze otwarcie możliwości uzyskania tytułu 
zawodowego adwokata czy radcy prawnego może wpłynąć na obniżenie kosztów obsługi prawnej.

Jego zdaniem będzie to dotyczyło raczej standardowych i podstawowych usług prawniczych, niewymagających nadzwyczajnej relacji zaufania na linii 
klient-prawnik. - Nie sądzę, aby miało to istotne przełożenie na ceny specjalistycznego doradztwa, np. podatkowego czy transakcyjnego, świadczonego 
przez renomowane kancelarie prawne – mówi mec. Centarowicz.

- Już w aktualnym stanie prawnym można mówić o istotnym zmniejszeniu ograniczeń w dostępie do zawodów prawniczych, zwłaszcza tych najbardziej 
popularnych – radcy prawnego, adwokata czy notariusza. Świadczą o tym rosnące rokrocznie liczby osób podchodzących i pozytywnie zdających 
egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze oraz egzaminy końcowe, uprawniające do wykonywania zawodu prawniczego – mówi mec. Marcin 
Centarowicz. Jego zdaniem, na taki stan rzeczy wpływ miały przede wszystkim liczne zmiany w ustawach korporacyjnych, wprowadzone na 
przestrzeni ostatnich lat, skutkujące w szczególności: (i) zmianą formuł egzaminów wstępnych na aplikacje (jedynie test wyboru) oraz egzaminów 
końcowych (wyłącznie egzamin pisemny), (ii) poszerzeniem kręgu osób uprawnionych do uzyskania prawa wykonywania zawodu bez odbywania 
aplikacji i zdawania egzaminu oraz do przystąpienia do egzaminu bez odbycia aplikacji, (iii) skróceniem aplikacji do 3 lat. 
 
Wskutek powyższych zmian w większości jednostek samorządów prawniczych zanotowano kilkukrotny wzrost liczby aplikantów na każdym roku 
aplikacji oraz liczby osób uzyskujących corocznie prawo do wykonywania zawodu. - Odnoszę wrażenie, że głównym czynnikiem ograniczającym 
aktualnie dostęp do zawodu prawniczego, a w zasadzie – dostęp do nauki zawodu prawniczego – jest system szkolenia aplikantów. Mimo wysiłków i 
starań samorządów prawniczych i Ministerstwa, system ten po prostu „nie nadąża” za dynamicznym wzrostem liczby aplikantów – mówi mec. 
Centarowicz. 
 
Projekt tzw. „ustawy deregulacyjnej” – sztandarowy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości pod kierownictwem Ministra Gowina – należy ocenić jako 
propozycję kontynuacji powyższych zmian. Projekt zakłada dalsze rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu zawodowego 
bez odbycia aplikacji. Zgodnie z proponowanymi regulacjami uprawnionymi do tego byłyby już osoby z dyplomem magistra prawa oraz odpowiednim 
stażem zawodowym.

 

Przyjęcie rozwiązań proponowanych w ustawie deregulacyjnej może wpłynąć na obniżenie atrakcyjności aplikacji zawodowych i 
zwiększenie liczby osób podchodzących do egzaminu zawodowego bez odbywania aplikacji. Czy przełoży się to na jakość świadczonych 
usług prawnych? - Niekoniecznie. Przecież osoby bez aplikacji będą musiały zdać taki sam egzamin, jak aplikanci. Z punktu widzenia 
należytego przygotowania do zawodu prawniczego odbycie aplikacji jest jak najbardziej wskazane. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że 
jakość tego przygotowania – w przypadku wolnych zawodów – polega przede wszystkim na samodyscyplinie i samokształceniu. Trudno z 
góry odmawiać tego typu zdolności osobom bez odbytej aplikacji – uważa mec. Marcin Centarowicz.

- Nie sądzę, aby sama ustawa deregulacyjna mogła wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia wśród prawników. Niezbędny do tego jest wzrost 
zapotrzebowania na doradztwo prawne, w szczególności ze strony „przeciętnego Kowalskiego”, a to z kolei uzależnione jest od kształtowania społecznej 
świadomości prawnej, która w Polsce nadal pozostaje na stosunkowo niskim poziomie – mówi mec. Marcin Centarowicz.

 

Galeria

 mec. Marcin Centarowicz 
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