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Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Mo¿liwoœæ wykonywania zawodu prawniczego w Polsce zosta³a zawarowana w nastêpuj¹cych aktach

prawnych: prawo o adwokaturze, prawo o notariacie, ustawa o radcach prawnych, ustawa o ustroju
s¹dów powszechnych oraz ustawa o prokuraturze. Podstawowym sposobem uzyskania uprawnieñ do
wykonywania wskazanych wy¿ej zawodów jest odbycie odpowiedniej aplikacji, zdanie egzaminu, a na-
stêpnie uzyskanie wpisu na odpowiedni¹ listê lub te¿ otrzymanie powo³ania do pe³nienia urzêdu.

Przytoczone powy¿ej ustawy przewiduj¹ szereg wyj¹tków od koniecznoœci odbycia aplikacji oraz zda-
nia egzaminu. Wszystkie przywo³ane ustawy zwalniaj¹ z tego obowi¹zku profesorów i doktorów habili-
towanych wy¿szych uczelni ze wzglêdu na ich wiedzê, dorobek naukowy i doœwiadczenie zawodowe
(chodzi tutaj o przepisy art. 66 pkt 1 ust. 1 prawa o adwokaturze, art. 12 §1 ust. 1 prawa o notariacie,
art. 25 pkt 1 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, art. 61 §2 ust. 3 prawa o ustroju s¹dów powszechnych,
art. 14 pkt 3 ust. 1 ustawy o prokuraturze).

Nale¿y w tym miejscu zauwa¿yæ, i¿ wiele z tych osób (tzn. osób wykonuj¹cych zawód prawniczy nie-
posiadaj¹cych stopnia naukowego doktora habilitowanego ani tytu³u profesora) jednoczeœnie jest za-
trudnionych w wy¿szych uczelniach w oparciu o umowê o pracê lub umowê cywilnoprawn¹, przy czym
pod wzglêdem zaszeregowania p³acowego oraz zakresu obowi¹zków i uprawnieñ s¹ oni zrównani z oso-
bami posiadaj¹cymi tytu³ zawodowy magistra.

St¹d te¿ rodzi siê pytanie, czy w œwietle przytoczonych wy¿ej przepisów istnia³aby mo¿liwoœæ zrówna-
nia, przynajmniej w jakiejœ czêœci, ich uprawnieñ z uprawnieniami osób posiadaj¹cych tytu³ profesora
lub stopieñ doktora habilitowanego. Osoby wykonuj¹ce zawody prawnicze maj¹ przecie¿ ogromn¹ wie-
dzê, kompetencje i doœwiadczenie, podobnie jak osoby posiadaj¹ce stopieñ lub tytu³ naukowy. Ponadto
mamy tutaj do czynienia z jednostronnym dzia³aniem wymagañ i uprawnieñ w odniesieniu do grupy
osób, które oprócz wiedzy teoretycznej s¹ w stanie przekazaæ studentom równie¿ wiedzê praktyczn¹.

Drugie pytanie dotyczy kwestii, czy istnieje w obecnym stanie prawnym mo¿liwoœæ zatrudniania
osób wykonuj¹cych zawody prawnicze posiadaj¹cych du¿e doœwiadczenie i dorobek zawodowy (niepo-
siadaj¹cych stopnia naukowego doktora habilitowanego ani tytu³u profesora) na stanowiskach profeso-
rów lub adiunktów.

Z powa¿aniem
Andrzej Misio³ek




