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1.
1.1.

Rynek usług prawniczych a opłaty związane z wejściem do zawodu
Zawody prawnicze a konkurencja

Zawody prawnicze odgrywają bardzo istotną rolę zarówno w gospodarce, jak i w życiu
społecznym. Z jednej strony zapewniają obsługę obrotu gospodarczego, który w miarę
rozwoju coraz bardziej opiera się na skomplikowanych transakcjach wymagających
specjalistycznej wiedzy prawnej, z drugiej strony stanowią ważny element dostępu obywateli
do pomocy prawnej. W związku z powyższym prawidłowy rozwój sektora usług
prawniczych, jako proces obniżający koszty transakcyjne w gospodarce oraz ułatwiający
obywatelom funkcjonowanie w świecie licznych i nie zawsze oczywistych przepisów, jest
szczególnie pożądany.
Mechanizmem prowadzącym do racjonalnego ekonomicznie i społecznie rozwoju sektorów
gospodarki jest konkurencja. Rywalizujący ze sobą przedsiębiorcy oferują swoim klientom
możliwie niskie ceny oraz możliwie wysoką jakość, dostosowując świadczone usługi do
potrzeb odbiorców. Podstawowymi warunkami prawidłowego działania mechanizmu
konkurencji jest swoboda wejścia na rynek, jak również brak nieuzasadnionych ograniczeń
dla zachowania działających na nim podmiotów. Rynki, na które nowi uczestnicy mogą
swobodnie wchodzić charakteryzują się większą konkurencją i innowacyjnością, co przekłada
się na niższe ceny i wyższą jakość dóbr i usług oferowanych odbiorcom. Rynki z wysokimi
barierami wejścia pozostawiają działającym już na nich przedsiębiorcom więcej swobody w
odniesieniu do zachowań niekorzystnych dla konsumentów – groźba pojawienia się nowego
konkurenta nie jest wystarczająco silna, by zmuszać ich do obniżania cen i wprowadzania
innowacji.
Rynek usług prawniczych w szczególności, ogólnie zaś rynek usług profesjonalnych, jest
rynkiem specyficznym. Jednym z przejawów takiej specyfiki jest fakt, iż o warunkach
przyjęcia kandydata do zawodu decydują stowarzyszenia osób, dla których nowy adwokat czy
radca prawny stanowi konkurencję, tj. odpowiednie ciała korporacji radcowskiej i
adwokackiej. Z ekonomicznego punktu widzenia w ich interesie jest, by wejście do zawodu
było utrudnione, jakkolwiek tendencję tę ograniczają względy etyczne, dążenie do utrzymania
pozytywnego wizerunku zawodu, czy też obawa przed interwencją państwa. Jednym z
podstawowych warunków wejścia do zawodu, określanych przez prawnicze samorządy
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zawodowe, jest wysokość opłat uiszczanych przez osoby starające się o uzyskanie statusu
adwokata lub radcy prawnego. Opłaty te z jednej strony regulują koszt wejścia do zawodu, z
drugiej zaś stanowią dla samorządów źródło dochodu. Ustalenie opłat na relatywnie wysokim
poziomie może mieć więc z punktu widzenia samorządu zawodowego dwie korzystne
konsekwencje: ograniczenie liczby nowych adeptów oraz uzyskanie dodatkowego dochodu,
pokrywającego koszty funkcjonowania samorządu.
W obliczu powyższego istotne wydaje się, by opłaty związane z wejściem do zawodu nie
stawały się barierami wejścia, czy to z uwagi na świadome działania samorządów, czy też w
konsekwencji dążenia do pokrycia niezwiązanych z przyjęciem nowego adepta kosztów
własnej działalności. Aby rynek działał prawidłowo, należy dążyć do tego, by opłaty takie nie
przekraczały poziomu związanego z kosztami, jakie generuje przyjęcie do zawodu nowego
prawnika.
Zagadnienie to jest szczególnie istotne w obliczu zmian w prawie, liberalizujących dostęp do
zawodów prawniczych. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo o
adwokaturze i niektórych innych ustaw znacząco rozszerzyła grono osób uprawnionych do
wpisu na listę adwokatów i radców prawnych dając takie uprawnienia osobom, które
ukończyły aplikacje sędziowską lub prokuratorską. Sprawne działanie rynku usług
prawniczych zależy m.in. od tego, by otwarcie zawodu nie było hamowane za pomocą
wysokich, nieznajdujących uzasadnienia w ponoszonych kosztach opłat.
Dla stwierdzenia, czy opłaty związane z wejściem do zawodu mogą stanowić barierę wejścia
lub też z taką intencją są ustalane, istotne jest zbadanie podstawy ustalania i wysokości
pobieranych opłat, jak również różnicowania opłat pomiędzy odmiennymi grupami. Istotnych
wniosków odnośnie roli opłat może również dostarczać analiza reakcji poszczególnych
samorządów na wejście w życie wspomnianej wyżej ustawy.
Sposób, w jaki ustalane są opłaty, stanowi istotną informację odnośnie tego, czemu w istocie
służą – pokryciu kosztów przyjmowania nowego członka samorządu, czy też blokowaniu
dostępu do zawodu lub uzyskaniu dodatkowego dochodu. Co do zasady unikanie tworzenia
dodatkowych barier kłóci się z przekraczającymi koszty przyjęcia do zawodu opłatami, nawet
jeśli motywacją dla ustalenia ich na takim poziomie jest dążenie do pokrycia innych kosztów
związanych z funkcjonowaniem samorządu. Nowi adepci zawodów prawniczych są bowiem
4

w ten sposób obciążani kosztami, których sami nie powodują, co z jednej strony może być
postrzegane jako tworzenie barier wejścia do zawodu, z drugiej zaś jako wykorzystywanie
przez samorządy swojej pozycji poprzez narzucanie osobom wchodzącym do zawodu
nieuzasadnionych ponoszonymi kosztami opłat.
Negatywny wpływ na konkurencję w zawodach prawniczych mogą wywierać również opłaty
pobierane od osób zmieniających miejsce działalności i przechodzących w związku z tym do
nowej izby. Opłaty takie przyczyniają się bowiem do ograniczenia mobilności prawników
pomiędzy różnymi regionami kraju. Można je również traktować jako próbę wykorzystania
posiadanej siły rynkowej przez samorządy zawodowe, ponieważ trudno w ich przypadku
znaleźć uzasadnienie w postaci jakichkolwiek istotnych kosztów ponoszonych przez
samorząd zawodowy.
Różnicowanie opłat w zależności od sposobu uzyskania przez daną osobę uprawnień do
wpisu na listę osób wykonujących dany zawód również pozwala na wyciągnięcie wniosków
dotyczących roli opłat związanych z wejściem do zawodu. Jeśli różnicowanie ma miejsce w
stosunku do osób, których przyjęcie do zawodu nie wiąże się z odmiennymi kosztami, może
to wskazywać, że w istocie opłaty mają wynagradzać osoby, które obrały do zawodu drogę
preferowaną przez samorząd, a „karać” pozostałe lub też zapewnić samorządom dodatkowy
dochód. Działanie takie nie sprzyja wolnemu dostępowi do zawodu oraz sprawnemu
funkcjonowaniu rynku usług prawniczych.
Sposób reakcji na wejście w życie nowych przepisów liberalizujących dostęp do zawodów
prawniczych mówi również o tym, jak same samorządy postrzegają rolę opłat za wejście do
zawodu. Jeśli jest są one pojmowane jako opłaty „administracyjne”, większa liczba
kandydatów do zawodu nie powinna mieć wpływu na ich wysokość. Ich znaczny wzrost
można natomiast odczytywać jako próbę zwiększenia barier wejścia do zawodu, względnie
uzyskania dodatkowych przychodów.
1.2.

Organ antymonopolowy a rynek usług prawniczych

Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes
Urzędu

Ochrony

Konkurencji

i

Konsumentów

może

ingerować

w

zachowania

przedsiębiorców oraz ich związków, jeśli prowadzą one do ograniczenia konkurencji w
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drodze niedozwolonych porozumień lub nadużycia pozycji dominującej. Za przedsiębiorcę
ustawa uznaje m.in. osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny
rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, natomiast
związki przedsiębiorców definiuje jako izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające
przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, jak również związki tych organizacji. Tym samym
działania osób świadczących usługi prawnicze oraz grupujących je samorządów zawodowych
podlegają regulacjom zawartym w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów 1 .
Ustalanie przez samorządy zawodowe wysokich opłat związanych z wejściem do zawodu
może popadać w konflikt z przepisami prawa antymonopolowego na dwa sposoby. Z jednej
strony może być postrzegane jako porozumienie lub decyzja związku przedsiębiorców mająca
na celu ograniczenie dostępu do rynku osobom trzecim. Nieuzasadnione opłaty mogą bowiem
utrudniać dostęp do zawodu, w szczególności osobom niebędącym egzaminowanymi
aplikantami adwokackimi. Samorządy zawodowe można również traktować jako podmioty
posiadające pozycję dominującą na rynku organizowania usług prawniczych – na terytorium
ich działania nie spotykają się z konkurencją w zakresie przyjmowania do zawodu, a nowy
adept, aby uzyskać możliwość działania na rynku usług prawniczych, musi spełnić
wyznaczone przez nie warunki, także w postaci opłat, względnie dodatkowych składek
pobieranych od nowych adwokatów lub radców prawnych. Ustalenie takich opłat na poziomie
wygórowanym (tj. nadmiernym w stosunku do gospodarczej wartości dostarczanego
produktu 2 ) może stanowić nadużycie pozycji dominującej, jako z jednej strony praktyka
eksploatacyjna, z drugiej zaś przeszkoda dla rozwoju konkurencji na rynku usług
prawniczych.
Jakkolwiek ustalanie opłat niezbędnych do właściwego funkcjonowania samorządów jest ich
niezbywalnym, przyznanym przez ustawodawcę prawem, wyznaczanie opłat, które utrudniają
wejście do zawodu lub mają charakter eksploatacyjny może zostać uznane za nadużycie
uprawnień ustawowych do celów ograniczania konkurencji.

1
2

Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2001, sygn. akt I CKN 1217/98.
Por. orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach United Brands p. Komisji (sprawa
27/76), General Motors p. Komisji (sprawa 26/75) oraz British Leyland p. Komisji (sprawa 226/84).
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2. Metodyka badania
Bezpośrednią przyczyną badania kształtowania się stawek związanych z dostępem do
zawodów prawniczych były zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o
zmianie ustawy Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw, które rozszerzały grupę
osób mogących wystąpić o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych bez konieczności
odbywania aplikacji oraz zdawania egzaminu adwokackiego lub radcowskiego. W reakcji na
wspomniane zmiany niektóre izby adwokackie bardzo znacząco podniosły wysokość opłat
pobieranych od osób starających się o uzyskanie wpisu na listę adwokatów, uzasadniając to
m.in. koniecznością dbania o majątek izby.
W ramach badania Prezes Urzędu rozesłał w październiku 2005 r. kwestionariusze z
pytaniami o wysokość i rodzaj stosowanych opłat, okresie ich stosowania, jak również ich
różnicowaniu w stosunku do różnych kategorii osób występujących o wpis na odpowiednią
listę do lokalnych samorządów adwokackich, radcowskich oraz notarialnych. Ponieważ
samorząd notarialny wskazał, iż nie posiada uprawnień do kształtowania opłat pobieranych od
osób przyjmowanych do zawodu, badanie było kontynuowane w stosunku do samorządów
adwokackich i radcowskich, do których kwestionariusze rozsyłane były również w marcu
2006 r. oraz lutym 2007.
Zbadane zostało kształtowanie się stawek opłat związanych z wejściem do zawodu od
2000 r., podstawa ich ustalania, zmiany w czasie oraz różnicowanie opłat w stosunku do
różnych grup osób starających się o uzyskanie dostępu do zawodu.
Na podstawie przeprowadzonego badania zostały również wskazane działania, które mogą
doprowadzić do bardziej konkurencyjnego funkcjonowania rynku usług prawniczych.
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3. Opłaty związane z wejściem do zawodu adwokata
3.1 Organizacja samorządu adwokackiego oraz pobierane w związku z wejściem do
zawodu opłaty
Organizacja samorządu adwokackiego i podstawy pobierania opłat
W Polsce działają 24 izby adwokackie. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 26 maja 1982 r.
Prawo o adwokaturze, stanowią je adwokaci i aplikanci adwokaccy, mający siedzibę
zawodową na terenie izby. Organami izby są: zgromadzenie izby, okręgowa rada adwokacka,
sąd dyscyplinarny oraz komisja rewizyjna. Art. 44 ust. 1 Prawa o adwokaturze przewiduje, że
do zakresu działania okręgowej rady adwokackiej należą wszystkie sprawy adwokatury,
których załatwienia ustawa nie zastrzega organom adwokatury oraz innym organom izb
adwokackich (np. Naczelnej Radzie Adwokackiej), organom zespołów adwokackich lub
organom państwowym.
Na tej podstawie, jak również kierując się zapisami art. 3 ust. 6 wspomnianej ustawy,
nakładającego na samorząd zawodowy adwokatury obowiązek sprawowania zarządu
majątkiem, okręgowe rady adwokackie (ORA) podejmują w drodze uchwał decyzje
dotyczące wysokości opłat związanych z wejściem do zawodu adwokata.
Podstawy uzyskania wpisu na listę adwokatów
Zgodnie z art. 65 Prawa o adwokaturze na listę adwokatów może być wpisana osoba, która:
− jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię
prawidłowego wykonywania zawodu adwokata,
− korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
− ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła
zagraniczne studia prawnicze uznawane w Polsce,
− odbyła w Polsce aplikację adwokacką i złożyła egzamin adwokacki, względnie złożyła
egzamin będąc zwolnioną z obowiązku odbycia aplikacji.
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Art. 66 ust. 1 wspomnianej ustawy przewiduje, że ostatniego z wymienionych wymogów nie
stosuje się wobec profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych, osób które zdały
egzamin sędziowski, prokuratorski, radcowski lub notarialny lub co najmniej trzy lata
zajmowały stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
Zgodnie z art. 68 Prawa o adwokaturze, właściwość izby, do której składa się wniosek o wpis
na listę adwokatów wyznacza się na podstawie miejsca odbycia aplikacji (egzaminowani
aplikanci adwokaccy) lub miejsca złożenia wniosku o wpis (osoby, które uzyskały
uprawnienia
Istotne zmiany w otoczeniu prawnym
Jak już zostało wspomniane, najważniejszą zmianą w kontekście dostępu do zawodów
adwokata i radcy prawnego, było wejście w życie ustawy z dnia 30 czerwca o zmianie ustawy
Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw, zwiększającej grupę osób, które mogą
ubiegać się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych. Krótko przed lub po tym
wydarzeniu, szereg izb adwokackich znacząco podniosło wysokość opłat pobieranych w
związku z wejściem do zawodu.
W reakcji na powyższe zjawisko Naczelna Rada Adwokacka, uchwałami z dnia 20 września
oraz 18 października, uchyliła uchwały rad okręgowych, które wprowadziły szczególnie
drastyczne podwyżki w stosunku do osób niebędących egzaminowanymi aplikantami lub
prawników zagranicznych, tj. izb: białostockiej, łódzkiej, olsztyńskiej, poznańskiej i
szczecińskiej, wskazując, iż izby te nie uzasadniły w sposób właściwy przyjętego poziomu
opłat. Ponadto uchwałą z dnia 8 października 2005 r., NRA wystosowała zalecenia dla
okręgowych izb adwokackich, dotyczące wysokości pobieranych opłat. Zaleciła, by opłata za
rozpatrzenie wniosku o wpis na listę adwokatów nie przekraczała płacy minimalnej, zaś
opłata za przystąpienie do majątku izby nie była wyższa niż sześciokrotność tej wielkości.
Ostatnia ze wspomnianych wyżej uchwał została zaskarżona do Sądu Najwyższego przez
Ministra Sprawiedliwości, który uznał, że wytyczne w sprawie opłat zostały przyjęte bez
podstawy prawnej, gdyż organy samorządu nie mają kompetencji do regulowania
wewnętrznymi przepisami sytuacji osób nie będących członkami korporacji adwokackiej. Sąd
Najwyższy przychylił się do argumentacji ministra i wyrokiem z dnia 12 stycznia 2006 r.
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kwestionowaną uchwałę uchylił. W wyroku Sąd wskazał, iż opłata związana z wpisem na
listę adwokatów nie powinna przekraczać poziomu kosztów związanych z tą czynnością.
Rozpatrując wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej o zbadanie zgodności z konstytucją
poszczególnych zapisów wspomnianej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., w wyroku z 19
kwietnia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją m.in. art. 66 ust.
1 pkt 2 ustawy Prawo o adwokaturze, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy z
30 czerwca 2005 r., w zakresie, w jakim stwarza możliwość dopuszczenia do wykonywania
zawodu adwokata osób, które po złożeniu wskazanych w nim egzaminów nie wykazują się
odpowiednią praktyką w zawodzie prawniczym, jest niezgodny z art. 17 ust. 1 Konstytucji 3 .
Rodzaje opłat związanych z wejściem do zawodu adwokata oraz ich poziom
Opłaty, które musi uiścić osoba starająca się o wejście do zawodu adwokata, występują
zazwyczaj w dwóch formach: za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę adwokatów oraz za
przystąpienie do majątku izby. Niektóre izby (np. warszawska, wrocławska, czy
krakowska) pobierają, najczęściej po wpisie na listę adwokatów, tylko jedną opłatę, która
mieści w sobie obydwie wymienione, inne samorządy żądają tylko jednej z nich, istnieją
również izby (katowicka i rzeszowska), które nie pobierają żadnych opłat od osób
rozpoczynających działalność adwokacką. Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest
zazwyczaj przy składaniu wniosku o wpis na listę adwokatów, natomiast opłatę za
przystąpienie do majątku izby pobiera się zwykle po dokonaniu wpisu.
Część izb pobiera również opłaty od adwokatów, którzy przenosząc swoje siedziby,
rozpoczynają działalność na ich terenie. Pod rządami wcześniejszego Prawa o adwokaturze
szereg izb pobierało również opłaty za wyznaczenie adwokatowi siedziby. Obecnie jest to
niemożliwe z uwagi na fakt, iż przepis, który dawał okręgowym izbom adwokackim
uprawnienia do wyznaczania siedziby nowego adwokata, został zniesiony.
Tabela poniżej przedstawia podstawowe dane dotyczące kształtowania się opłat na terenie
poszczególnych okręgowych izb adwokackich w okresie od początku 2000 r. do września
2005 r., kiedy weszła w życie ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo o
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adwokaturze i niektórych innych ustaw, rozszerzająca grono osób, które mogą starać się o
wpis na listę adwokatów bez konieczności ukończenia aplikacji adwokackiej.
Tabela 1. Opłaty związane z wejściem do zawodu adwokata, pobierane przez okręgowe izby
adwokackie w roku 2000 i we wrześniu 2005 r.
Izba Adwokacka Opłata w roku 2000
Opłata we wrześniu Liczba
Znacząca
2005
zmian
zmiana
opłaty po
Osoby
Osoby bez Osoby
Osoby bez stawek
opłat dla czerwcu
po
aplikacji
po
aplikacji
osób bez 2005 r.#
aplikacji
aplikacji
aplikacji
(tak/nie)
Białystok
1300
1300
2500
800+4200* 2
Tak
Bielsko-Biała
100
1000
100
2000
1
Nie
Bydgoszcz
0
1500
0
1500
0
Nie
Częstochowa
0
2000
0
2000
0
Nie
Gdańsk
500
3000
500
7000
1
Tak
Katowice
0
1500
0
2500
2
Nie
Kielce
0
3 x śr^
0
3 x śr
0
Nie
Koszalin
0
6000
0
9500
5
Nie
Kraków
500
1500
1000
5000
2
Nie
Lublin
120
1500
500
4637,06
2
Tak
Łódź
0
1000
500
10000**
2
Tak
Olsztyn
0
1000
1000**
5000**
1
Tak
Opole
0
1500
0
1500
0
Nie
Płock
1500
4000
3000
6000
3
Nie
Poznań
0
1000
0
10000**
1
Tak
Radom
1500
1500
1,5 śr
1 śr+1,5 śr 1
Tak
Rzeszów
500
1500
500
1000+2000 1
Tak
Siedlce
200
200
3000
3000
2
Tak
Szczecin
200
700
1000
10000**
4
Tak
Toruń
0
1000+2500 0
5000
Tak
Wałbrzych
0
1000
0
3000
1
Nie
Warszawa
min.^^
1500
min.
1500
0
Nie
Wrocław
0
1500
0
500+4500 2
Nie
Zielona Góra
0
3000
0
3500
1
Nie
# Rozumiana jako zmiana co najmniej o 50%.
* Jeśli pobierane są dwa rodzaje opłat, najpierw podawana jest opłata za rozpatrzenie
wniosku, po niej zaś opłata za przystąpienie do majątku izby.
** uchwała wprowadzająca takie stawki została uchylona uchwałą Naczelnej Rady
Adwokackiej z 20 września 2005 r.
^ średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej
^^ minimalne wynagrodzenie za pracę
Źródło: odpowiedzi okręgowych rad adwokackich.
Kształtowanie się opłat związanych z wpisem na listę adwokatów w lutym 2006 r. oraz w
marcu 2007 r., przedstawia tabela 2.
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Tabela 2. Opłaty związane z wejściem do zawodu adwokata, pobierane przez okręgowe izby
adwokackie w lutym 2006 r. i w marcu 2007 r.
Luty 2006 r.
Marzec 2007 r.
Izba Adwokacka

Osoby po Osoby bez Osoby po Osoby bez Opłaty
aplikacji aplikacji
aplikacji aplikacji
przy
zmianie
siedziby
Białystok
2500
800+4200
rk*+2100 rk+4200
4200
Bielsko-Biała
100
2000
100
2000
0
Bydgoszcz
0
500+4594
0
500+6
0
min**
Częstochowa
0
4000+800
0
800+4200 0
Gdańsk
6 min
6 min
6 min
6 min
0
Katowice
0
2500
0
0
0
Kielce
1 min
6+1
0
4 min.
4 min
Koszalin
0
5000+840
0
2880+rk
0
Kraków
1000
5000
1000
5000
5000
Lublin
500
min+2 śr^
500
min+2 śr
2000
Łódź
500
1500
500
1500
0
Olsztyn
500
6+1
1200^^+ 1200^^+3 0
3 x min
x min
Opole
0
6+1
0
min+6 min 0
Płock
3000
6000
1,5 min
3 min
0,1 min
Poznań
0
4000
0
3000+1000 0
(3000+1000)
Radom
1,5 śr
1+ 1,5 śr
1,5 śr
1 + 1,5 śr 1,5 śr
Rzeszów
500
3000
500
0
0
Siedlce
3000
3000
3000
3000
0
Szczecin
min
6 min+1 min min
6 min+1
min
min
Toruń
0
6 min+1 min 0
849
0
Wałbrzych
0
3000
0
3000
0
Warszawa
min
1500+800
min
1500
1500
Wrocław
0
5000
0
5000
5000
Zielona Góra
0
500+3500
0
500+3500 4500
* rzeczywiste koszty związane z wpisem danej osoby na listę adwokatów
** minimalne wynagrodzenie za pracę
^ średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej
^^ rozliczane według rzeczywistych kosztów wpisu
Źródło: odpowiedzi okręgowych rad adwokackich.
Ponieważ każdy z 24 lokalnych samorządów adwokackich określa stawki takich opłat
samodzielnie, według własnych kryteriów i potrzeb, mamy do czynienia z bardzo dużą
różnorodnością zastosowanych rozwiązań, zarówno jeśli chodzi o wysokość stawek,
częstotliwość ich zmian, czy też ewentualne różnicowanie opłat w stosunku do określonych
grup osób.
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Ryczałtowa opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę adwokatów kształtuje się na
poziomie od 500 do 936 zł (równowartości minimalnego wynagrodzenia), tj. najwyższej
wysokości, którą Naczelna Rada Adwokacka (NRA) uznaje za uzasadnioną. Wyjątkiem są
izby radomska i warszawska – w pierwszej pobierana jest opłata na poziomie półtorakrotnego
średniego wynagrodzenia, w drugiej osiąga ona poziom 1500 zł, jednak jest to jedyny ciężar
finansowy, jaki osoby niebędące egzaminowanymi aplikantami adwokackimi muszą ponieść
w izbie warszawskiej. Część izb natomiast rezygnuje z ryczałtu i pobiera opłaty te w
wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych w związku z rozpatrywaniem wniosku.
Poziom opłat pobieranych z tytułu przystąpienia do majątku izby charakteryzuje się dużą
różnorodnością. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest przyjęcie jej na poziomie
sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia, tj. najwyższym akceptowanym przez Naczelną
Radę Adwokacką. Taki poziom opłaty obowiązuje w izbach bydgoskiej, gdańskiej, opolskiej i
szczecińskiej. Na nieco niższym poziomie kształtuje się on w Lublinie (dwa średnie
wynagrodzenia), oraz w Białymstoku i Częstochowie (4200 zł). Na najniższym poziomie
kształtuje się ona w Bielsku Białej, gdzie wynosi 2000 zł i jest jedyną opłatą pobieraną od
osób niebędących egzaminowanymi aplikantami adwokackimi.
Spośród izb, które pobierają tylko jedną, ogólną opłatę, najwyższe stawki stosują izby
krakowska i wrocławska (5000 zł).
W większości przypadków opłaty pobierane od kandydatów do zawodu kształtują się
odmiennie w stosunku do osób kończących aplikację w danej izbie (egzaminowanych
aplikantów) niż w odniesieniu do tych, które uprawnienia do wpisu na listę adwokatów
uzyskały w inny sposób (np. kończąc aplikację prokuratorską).
Wysokość sumy opłat pobieranych od osób, które ukończyły aplikację adwokacką w danej
izbie (egzaminowanych aplikantów) kształtuje się na poziomie od 0 do sześciokrotności
minimalnego wynagrodzenia (średnio ok. 1030 zł, przy uwzględnieniu tylko izb, które
pobierają takie opłaty, średnia ta wynosi 1908 zł) oraz od 0 do siedmiokrotności minimalnego
wynagrodzenia (średnio 3766 zł, przy uwzględnieniu tylko izb które pobierają takie opłaty,
wielkość ta kształtuje się na poziomie ok. 4100 zł) dla osób, które nie ukończyły aplikacji
adwokackiej, lecz na mocy innych przepisów są uprawnione do wpisu na listę adwokatów.
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Poszczególne izby zmieniają wysokość opłat z różną częstotliwością – o ile w Bydgoszczy,
Częstochowie, Kielcach, Olsztynie, Opolu i Warszawie stawki nie zmieniały się pomiędzy
rokiem 2000 a wrześniem roku 2005, w tym samym okresie izba koszalińska zmieniła je
pięciokrotnie. Różne jest także podejście izb do opłat pobieranych od adwokatów
przenoszących swoją siedzibę – 10 izb (białostocka, kielecka, krakowska, lubelska, płocka,
radomska, szczecińska, warszawska, wrocławska i zielonogórska) opłaty takie stosuje,
pozostałe natomiast z nich zrezygnowały lub nigdy ich nie pobierały.
Trudno jest znaleźć czynniki, które by tak istotne różnice w odniesieniu do szeregu aspektów
pobieranych opłat jednoznacznie wyjaśniały. Koszty związane z przyjęciem nowych adeptów
do zawodu nie wydają się być takim czynnikiem – różnice pomiędzy wysokością pobieranych
opłat są tak duże, że wyjaśnianie ich kosztami musiałoby prowadzić do wniosku, że część izb
nie ponosi w związku z przyjmowaniem nowych adwokatów żadnych kosztów, podczas gdy
w innych izbach proces ten wymaga dużych nakładów finansowych.
Liczba członków danej izby również wydaje się nie mieć wpływu na wysokość opłat, gdyż
zarówno wśród izb mających wielu członków, jak i samorządów zrzeszających ich mniejszą
liczbę daje się zaobserwować wysokie zróżnicowanie opłat. Przykładowo, warszawska izba
adwokacka, najliczniejsza w Polsce, pobierała i pobiera opłaty zdecydowanie niższe niż wiele
izb dużych (takich jak wrocławska czy krakowska), jak i izb mniejszych (np. płocka i
koszalińska).
Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem powyższego stanu rzeczy jest hipoteza, iż
poszczególne izby ustalają wysokość opłat związanych z wejściem do zawodu adwokata
kierując się różnorodnymi i niejednolitymi w skali całego kraju kryteriami, takimi jak: chęć
zapewnienia sobie dodatkowego dochodu, dążenie do utrudnienia wejścia do zawodu
niektórym kategoriom osób, względy etyczne, pragnienie zachowania dobrego wizerunku
profesji w oczach opinii publicznej, czy też ukształtowane tradycje. Z punktu widzenia
niniejszego raportu istotne jest zbadanie, jak istotną rolę można przypisać motywom
antykonkurencyjnym lub eksploatacyjnym.
W dalszej części dokładniej przeanalizowane zostaną zagadnienia związane z wysokością
opłat, ich kształtowaniem się w czasie, jak również niejednolitym traktowaniem różnych grup
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występujących o wpis na listę adwokatów. Uwaga skoncentrowana będzie głównie na
opłatach pobieranych od osób niebędących egzaminowanymi aplikantami adwokackimi.
Wynika to z faktu, iż ewentualne antykonkurencyjne zachowania izb adwokackich, które
miałyby na celu utrudnienie wejścia do zawodu, powinny być skierowane głównie przeciwko
osobom „z zewnątrz”, których proces kształcenia i przyjęcia do zawodu nie jest kontrolowany
przez adwokaturę. Jeśli zatem wspomniane zachowania miały miejsce, opłaty pobierane od
osób niebędących egzaminowanymi aplikantami adwokackimi powinny to odzwierciedlać.
3.2 Uzasadnienie dla pobieranych opłat oraz wpływ poszczególnych rodzajów opłat na
konkurencję
Rodzaje kosztów ponoszonych przez izby oraz związane z nimi opłaty
Wysokość pobieranych opłat jest przez większość okręgowych rad adwokackich uzasadniana
w podobny sposób. Na ich poziom, zgodnie z deklaracjami izb, wpływ mają przede
wszystkim trzy czynniki:
− koszty związane z przetworzeniem wniosku o wpis (weryfikacja dokumentów,
wynagrodzenie członków komisji sprawdzających zgodność wniosków z przepisami
prawa o adwokaturze, itp.); zwykle te kategorie kosztów uwzględnienie są przy ustalaniu
opłaty za wniosek o wpis na listę adwokatów,
− koszty związane z funkcjonowaniem izby, np. koszt biura ORA, dostęp do biblioteki,
koszt szkoleń, czy też utrzymanie pokojów adwokackich w sądach; koszty te nie są
uwzględniane explicite w żadnej z kategorii opłat pobieranych od nowych adeptów
zawodu, niemniej jednak mogą mieć wpływ na wysokość opłat pobieranych za
przystąpienie do majątku izby oraz za zmianę siedziby,
− uzyskanie przez nowych adwokatów dostępu do majątku gromadzonego przez pokolenia
adwokatów („uwłaszczenie na majątku izby”); koszty z tej kategorii znajdują
odzwierciedlenie w opłatach za przystąpienie do majątku izby oraz w bardzo wysokich,
nieuzasadnionych kosztami administracyjnymi, opłatach za wpis na listę adwokatów,
mogą mieć również wpływ na wysokość opłaty pobieranej za zmianę siedziby.
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Izby adwokackie podkreślają, iż działają bez finansowego wsparcia państwa, w związku z
czym w pełni uzasadnione jest pobieranie opłat od osób starających się o wpis na listę
adwokatów.
Z punktu widzenia wpływu na konkurencję, opłaty pobierane przez izby adwokackie
pozostają nieszkodliwe tak długo, jak odzwierciedlają rzeczywiste koszty ponoszone w
związku z przyjęciem nowego adepta. Ustalenie opłat na wyższym poziomie może z jednej
strony prowadzić do zwiększenia barier wejścia do zawodu, z drugiej zaś może skutkować
eksploatacją nowych uczestników rynku usług prawniczych. Poniżej zostanie rozważona
zasadność uwzględnienia poszczególnych kategorii kosztów w opłatach pobieranych przez
izby.
Koszty związane z przetworzeniem wniosku o wpis
Opłata oparta na kosztach ponoszonych w związku z analizą wniosku o wpis nie wydaje się
budzić wątpliwości. Koszty powyższe wynikają bowiem bezpośrednio z faktu złożenia
wniosku i tak długo jak nie są w sztuczny sposób zawyżane, pokrycie ich przez osobę
występującą z wnioskiem znajduje pełne uzasadnienie. Koszty związane z wpisem danej
osoby na listę adwokatów, w ocenie izb, nie przekraczają sumy 500-800 zł (wyjątkiem jest
tutaj izba łódzka, która koszty związane z przyjęciem nowego adwokata szacuje na 1420 zł),
natomiast NRA w uchwale z 8 października 2005 r. stwierdziła, iż opłata za wpis nie powinna
przekraczać minimalnego wynagrodzenia za pracę, co wskazuje, iż ciało to stoi na
stanowisku, że faktyczne koszty ponoszone w związku z wpisem zazwyczaj nie będą
przekraczać tej sumy.
Koszty związane z funkcjonowaniem izby
Dużo bardziej wątpliwe wydaje się obciążanie osób występujących o wpis na listę adwokatów
kosztami związanymi z funkcjonowaniem izby, z uwagi na fakt, iż do kosztów tych w żaden
sposób się nie przyczyniają, zaś w momencie, gdy jako na członkach izby zaczyna ciążyć na
nich obowiązek pokrywania kosztów jej działania, czynią to poprzez płacenie składek,
podobnie jak pozostali adwokaci. Obciążanie nowych adwokatów wspomnianymi,
dodatkowymi kosztami przy wstępowaniu przez nich do samorządu powoduje, iż dwukrotnie
pokrywają oni koszty funkcjonowania izby (poprzez dodatkową opłatę lub składkę oraz
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składki członkowskie), tworzy również barierę wejścia do zawodu, gdyż sztucznie zwiększa
koszty rozpoczęcia działalności przez nowego adwokata.
Jakkolwiek koszty związane z funkcjonowaniem izby są często wymieniane jako czynnik
uzasadniający pobieranie opłaty od nowoprzyjmowanych adwokatów, żadna z izb nie pobiera
odrębnej opłaty na ich pokrycie, w przeciwieństwie do opłat za wpis lub za przystąpienie do
majątku izby. Może to świadczyć o tym, że koszty te są uwzględniane w pozostałych
opłatach, względnie że uzasadnienie to pozostaje bez wpływu na faktyczną wysokość opłat
pobieranych od nowych członków izby.
Uwłaszczenie na majątku izby
Jako szczególnie nieuzasadnione jawi się pobieranie opłat za przystąpienie do majątku izby.
Podstawą dla takiego działania jest, zdaniem szeregu izb, okoliczność, iż w swojej długiej
historii zgromadziły one majątek (np. budynki, sale konferencyjne, wyposażenie budynków i
pomieszczeń, ośrodki wypoczynkowe), do którego nowoprzyjęty członek uzyskuje dostęp. W
ocenie niektórych lokalnych samorządów adwokackich logicznie oraz ekonomicznie
uzasadnione jest, by partycypował on w kosztach utworzenia i utrzymania majątku
samorządu. Powyższy sposób rozumowania wydaje się wyraźnie egzemplifikować
odpowiedź jednej z izb, która przedstawia szczegółowe wyliczenia w zakresie wielkości
majątku przypadającego na jednego członka, konkludując, iż pobieranie opłaty w niższej
wysokości spowodowałoby „uszczuplanie majątku samorządu adwokackiego z każdym
kolejnym wpisem”. Samorząd adwokacki jest tutaj traktowany jako specyficzna spółka, w
której udział powinien wykupić nowy adept zawodu.
Analogia taka nie znajduje jednak oparcia w rzeczywistości. Należy zauważyć, iż udział w
majątku izby ma charakter odmienny od udziału w majątku spółki – członek samorządu nie
może nim rozporządzać, a w szczególności go zbyć. Spadkobiercy zmarłych adwokatów nie
mają żadnych praw do majątku, który ci wypracowali na rzecz izby, również adwokat
odchodzący z zawodu nie otrzymuje swoich składek z powrotem. Najistotniejsza różnica
polega jednak na tym, że nowi członkowie samorządu nie tylko nie uszczuplają majątku izby,
lecz przyczyniają się do jego utrzymania i pomnożenia poprzez opłacanie składek
członkowskich.
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W związku z powyższym logiczną konsekwencją przyjmowanego przez izby założenia, iż
przystępujący do zawodu zobowiązani są przyczynić się do powiększenia majątku „o wkład
nie mniejszy niż taki, jaki został dotychczas wypracowany przez każdego z członków
korporacji” jest niepobieranie opłaty za przystąpienie do majątku. Każdy nowy adwokat,
opłacając składki w okresie swojej aktywności zawodowej przyczyni się bowiem do
utrzymania i ewentualnego pomnożenia majątku izby, średnio rzecz biorąc, w takim samym
stopniu, jak inni członkowie korporacji.
Konieczność pobierania opłat za przystąpienie do majątku bywa również uzasadniana na
gruncie dodatkowych kosztów, które muszą ponosić samorządy w związku z przyjęciem
nowych członków. Podawane przykłady takich kosztów to wydatki związane z koniecznością
zwiększenia zatrudnienia w sekretariacie i księgowości oraz wzrostem nakładów na szkolenia.
Także i to tłumaczenie wydaje się oparte na błędnych przesłankach. Nawet jeżeli zwiększony
napływ do zawodu powoduje powyższe koszty, nie ma powodu, by przypuszczać, iż nie
zostaną one pokryte ze składek opłacanych przez nowych adwokatów. Co więcej,
podstawowe zależności ekonomiczne każą domniemywać, iż wpływ nowych członków na
finanse izby powinien być pozytywny, gdyż ponoszone przez samorząd koszty stałe (takie jak
wynajem budynków i pomieszczeń), które zdają się stanowić większość kosztów działalności
izby, rozkładają się na większą liczbę płacących składki, przez co te ostatnie można obniżyć,
z korzyścią dla wszystkich członków. Na pozorność takiego uzasadnienia wskazuje również
fakt, iż większość izb adwokackich nie pobiera opłat za przystąpienie do majątku od
egzaminowanych aplikantów, których przyjęcie powinno pociągać za sobą takie same koszty
dla samorządu, jak przyjęcie innych osób.
Należy również zauważyć, iż uzależnianie opłat związanych z wejściem do zawodu od
wielkości zgromadzonego majątku może być używane strategicznie w celu podnoszenia
barier wejścia do zawodu. W interesie członków izby leży bowiem nadmierne inwestowanie
w majątek, w celu zwiększenia go do takich rozmiarów, by opłata za udział w nim
zniechęcała potencjalnych kandydatów do starania się o przyjęcie do zawodu. Ponieważ izby
nie spotykają się z żadną konkurencją w zakresie organizowania działalności adwokatów na
danym terenie, trudno jest stwierdzić, czy zwiększanie przez nie posiadanego majątku jest
faktycznie konieczne dla wykonywanych czynności, czy też wynika z innych przyczyn, takich
jak na przykład dążenie do podkreślenia prestiżu zawodu. Znaczne różnice występujące
pomiędzy izbami w odniesieniu do majątku przypadającego na jednego członka oraz
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charakter tego majątku (np. domy wypoczynkowe w przypadku niektórych izb), każą
przypuszczać, iż motywy niezwiązane bezpośrednio z efektywnością działania odgrywają
istotną rolę w decyzjach majątkowych izb. Jakkolwiek nie budzi wątpliwości fakt, iż wielkość
i charakter gromadzonego przez izby majątku zależą wyłącznie od decyzji ich członków,
majątek ten nie powinien być używany do ograniczania wejścia do zawodu nowym
adwokatom.
3.3 Poziom opłat pobieranych przez izby adwokackie oraz ich wpływ na konkurencję w
zawodzie adwokata
Opłaty pobierane od osób niebędących egzaminowanymi aplikantami adwokackimi
Łączny (obejmujący zarówno opłaty za rozpatrzenie wniosku, jak i za „przystąpienie do
majątku”) poziom opłat pobieranych od osób, które prawo wpisu na listę adwokatów
uzyskały w sposób inny niż odbycie aplikacji, należy ocenić jako wysoki. Obecnie wynosi on
średnio 3766 zł i jakkolwiek wykazuje od września 2005 r. trend spadkowy (por. Wykres 4),
nie powrócił do poziomu z lipca 2005 r., wydaje się również znacząco przekraczać poziom
kosztów związanych z przyjmowaniem nowych adeptów do zawodu. Opłata na obecnym
poziomie oznacza, że od każdej występującej o wpis na listę adwokatów osoby, która nie jest
aplikantem adwokackim, pobierana jest opłata w wysokości niemal pięć razy wyższej niż
koszty, które, zgodnie z własnymi szacunkami, ponoszą izby w związku z rozpatrzeniem
wniosku takiej osoby. W odniesieniu do wyznaczonej przez Naczelną Radę Adwokacką
maksymalnej wysokości opłaty pobieranej za rozpatrzenie wniosku, średni poziom kosztów
ponoszonych przez nowego adwokata niebędącego egzaminowanym aplikantem przy wejściu
do zawodu jest czterokrotnie wyższy. W większości izb jest to konsekwencją pobierania
opłat za przystąpienie do majątku, jakkolwiek niektóre z nich pobierają wysokie opłaty, nie
wyróżniając spośród nich jednoznacznie części, która związana jest z przystąpieniem do
majątku.
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Wykres 1. Suma opłat pobieranych w związku z wejściem do zawodu od osób
uzyskujących uprawnienia do wpisu na listę adwokatów w sposób inny niż ukończenie
aplikacji adwokackiej (zł)
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Źródło: odpowiedzi okręgowych rad adwokackich.
Spośród wszystkich opłat pobieranych od nowoprzyjmowanych adwokatów opłaty za
przystąpienie do majątku izby tworzą najpoważniejsze bariery dostępu do zawodu, co wynika
przede wszystkim z ich wysokości połączonej z brakiem uzasadnienia dla ich pobierania. W
izbach, w których są pobierane, kształtują się na poziomie wielokrotnie wyższym od opłat
pokrywających koszty wpisu na listę, dysproporcja taka znajduje również wyraz w
rekomendacji NRA, która ich maksymalną wysokość określa na poziomie sześciokrotności
maksymalnego poziomu opłaty za wpis na listę adwokatów. Taką sumę musi uiścić na rzecz
niektórych izb, oprócz opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis, nowy adwokat, pomimo iż nie
wiąże się ona w żaden sposób z kosztami ponoszonymi przez izbę z tytułu jego przyjęcia.
Negatywnej oceny opłat za przystąpienie do majątku izby nie zmienia okoliczność ich
pobierania od zaprzysiężonego adwokata, wkrótce po wpisaniu go na listę, nie zaś od osoby o
wpis wnioskującej. Niekorzystny wpływ tej opłaty na konkurencję nie ulega zmianie – osoba
pragnąca rozpocząć karierę w zawodzie adwokata wciąż musi brać pod uwagę konieczność
uiszczenia wysokiej opłaty. Pobieranie opłaty po wpisie nie zmienia również faktu, iż od
nowego adwokata oczekuje się pokrycia kosztów, do których poniesienia przez izbę się nie
przyczynił.
Na fakt, iż opłata powyższa rzeczywiście była lub jest używana jako z jednej strony narzędzie
podniesienia barier wejścia do zawodu, w szczególności w odniesieniu do osób niebędacych
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egzaminowanymi aplikantami adwokackimi, z drugiej zaś jako źródło dochodu, wskazuje
szereg okoliczności. Przede wszystkim uzasadnienia podawane dla jej pobierania są w dużej
mierze niemerytoryczne, co zostało przedstawione wcześniej. Ponadto opłata taka jest
nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do opłat pobieranych za rozpatrzenie wniosku o wpis
na listę adwokatów, co zwiększa jej skuteczność zarówno jako środka ograniczającego
wejście do zawodu, jak i źródła dodatkowego dochodu. Opłaty za przystąpienie do majątku
izby nie są również z reguły pobierane od egzaminowanych aplikantów adwokackich
(wyjątkami są tutaj izby: białostocka, gdańska, olsztyńska, radomska, płocka i siedlecka),
którzy w takim samym stopniu jak inne osoby przyjmowane do adwokatury uzyskują dostęp
do majątku izby.
Pozytywnie w powyższym kontekście należy ocenić rezygnację przez niektóre izby
(katowicką, rzeszowską i toruńską) z pobierania opłat za przystąpienie do ich majątku.
Zauważyć jednak należy, iż z punktu widzenia wpływu na konkurencję nie ma dużego
znaczenia fakt, jakie uzasadnienie podawane jest dla pobierania określonych opłat –
podstawowym dla oceny czynnikiem jest okoliczność, czy opłata taka przekracza uzasadnione
koszty, a jeśli tak, w jakim stopniu. Na uwagę zasługuje fakt, iż szereg izb (np. krakowska,
wrocławska, czy gdańska), nie żądając opłat za przystąpienie do majątku, pobiera za wpis na
listę adwokatów opłaty równie wysokie, które z pewnością nie odzwierciedlają kosztów
związanych z wpisem, zaś ich negatywny wpływ na konkurencję jest równie znaczący, co
opłat za przystąpienie do majątku. Z tego też względu istotne jest, by wpływ pobieranych
przez izby opłat rozpatrywać całościowo – zastąpienie nieuzasadnionych opłat za
przystąpienie do majątku równie wysokimi opłatami za wpis na listę adwokatów w zasadzie
nie doprowadzi do zmiany sytuacji.
Wpływ wysokich opłat związanych z przystąpieniem do zawodu na konkurencję w sektorze
usług prawniczych należy ocenić negatywnie. Opłaty znacząco wyższe niż poziom
ponoszonych kosztów przyczyniają się bowiem do ograniczenia wejścia do zawodu nowych
adeptów, dla których koszt związany z wejściem do zawodu może być wyższy, niż
spodziewane korzyści z jego wykonywania.
Nawet jeśli wysokie opłaty nie przekraczają poziomu, który większość osób starających się o
dostęp do zawodu jest skłonna zaakceptować, co oznaczałoby, że realnie nie ograniczają w
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sposób istotny wejścia do zawodu, ważnym problemem pozostaje kwestia, czy samorządy
zawodowe powinny pobierać opłaty, które w większości wypadków wielokrotnie
przekraczają poziom kosztów związanych z przyjęciem do zawodu. Działanie takie stanowi
bowiem wyraźne wykorzystanie własnej pozycji wobec kandydatów do zawodu w celu
uzyskania dodatkowych, nieuzasadnionych ponoszonymi kosztami dochodów.
Samorząd zawodowy w przypadku zawodów prawniczych stanowi ciało, od którego decyzji
uzależnione jest wejście danej osoby do zawodu. Na terenie swojej działalności, izba
adwokacka jest praktycznie monopolistą w zakresie przyjmowania nowych adeptów do
zawodu. Jakkolwiek, odmiennie niż w przypadku aplikantów, osoby, które uzyskują prawo do
wpisu na listę adwokatów z innego tytułu mogą teoretycznie wybrać izbę, w której będą
chcieli taki wpis uzyskać, w praktyce jednak możliwość wpisu poza miejscem zamieszkania
lub planowanym miejscem prowadzenia działalności adwokackiej jest ograniczona. W takiej
sytuacji pobieranie wysokich opłat może być postrzegane jako wykorzystywanie posiadanej
pozycji

monopolistycznej,

którego

skutkiem

jest

ekonomiczna

eksploatacja

osób

wchodzących do zawodu.
Narzucanie nieuczciwie wysokich cen przez przedsiębiorcę posiadającego pozycję
dominująca na rynku stanowi działanie niezgodne zarówno z polskim jak i wspólnotowym
prawem konkurencji. Podstawowym testem stosowanym dla ustalenia wygórowanego lub nie
charakteru ceny jest stosunek tej ostatniej do gospodarczej wartości danego świadczenia lub
usługi 4 . W praktyce przyjmuje się, że cena kształtowana w oderwaniu od ponoszonych
kosztów - drastycznie od nich wyższa - może zostać uznana za nieuczciwą 5 . Opłaty
stosowane przez większość izb adwokackich są wielokrotnie wyższe od ponoszonych
kosztów, co oznacza, że zgodnie z testem gospodarczej wartości można by je uznać za
nieuczciwe.
Możliwe wydaje się również wytłumaczenie, iż jakkolwiek wysokie opłaty pobierane od osób
wchodzących do zawodu mogą mieć wspomniane wyżej negatywne skutki, osiągnięcie takich
skutków nie jest celem przynajmniej części stosujących je izb. Pobieranie opłat znacząco
przekraczających koszty związane z przyjęciem nowego adepta może być przez izby
uznawane za naturalne działanie, wynikające ze swobody pozyskiwania środków na pokrycie
4
5

Por. orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 27/76, United Brands p. Komisji.
Por. orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 26/75, General Motors p. Komisji.
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wydatków izby i mające na celu przede wszystkim zabezpieczenie potrzeb finansowych
samorządu. W przekonaniu tym może izby utwierdzać fakt, iż poziom pobieranych opłat nie
był dotychczas kwestionowany. Na takie podejście izb może wskazywać fakt, iż w przypadku
osób, które nie są w stanie uiścić opłaty w całości, przewiduje się możliwość rozłożenia jej na
raty. Jakkolwiek intencją izb nie musi być ograniczanie dostępu do zawodu, względnie
eksploatacja ekonomiczna nowych adeptów, nie zmienia to faktu, iż opłaty kształtujące się na
bardzo wysokim, nieuzasadnionym kosztami poziomie, mogą takie skutki wywierać.
Pobieranie wysokich opłat od osób wchodzących do zawodu posiada również istotny aspekt
etyczny. Prawo do ustanawiania opłat oraz kontrolowania wejścia do zawodu adwokata
zostało przez ustawodawcę przyznane samorządowi adwokackiemu, który zgodnie z art. 17
ust. 2 Konstytucji sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach
interesu publicznego i dla jego ochrony. Wykorzystywanie tego prawa do blokowania dostępu
do zawodu lub też do ustalania wygórowanych i nieuzasadnionych ponoszonymi kosztami
stawek opłat ani nie wydaje się sprzyjać realizacji interesu publicznego, ani być w zgodzie z
etosem profesji prawniczych jako zawodów zaufania publicznego.
Podsumowując należy stwierdzić, że średni poziom opłat pobieranych od osób niebędących
egzaminowanymi aplikantami adwokackimi jest wysoki i wielokrotnie wyższy od kosztów,
które izby ponoszą w związku z przyjmowaniem nowych członków. Uzasadnienia
przyjmowane dla pobierania tak wysokich opłat są w większości oparte na błędnych
przesłankach, co wskazuje, iż prawdopodobnym powodem ich pobierania jest dążenie do
uzyskania dodatkowego dochodu lub ograniczenie możliwości wejścia do zawodu osobom
innym niż egzaminowani aplikanci adwokaccy.
Opłaty za zmianę siedziby przez adwokata wykonującego zawód
W szeregu izb funkcjonują również opłaty pobierane od adwokatów zmieniających wraz z
siedzibą izbę, do której należą. Pobierają je izby: białostocka, kielecka, krakowska, lubelska,
płocka, radomska, szczecińska, warszawska, wrocławska i zielonogórska. Średni poziom
wspomnianej opłaty wynosi 3069, jednak przy relatywnie dużym zróżnicowaniu. Najniższa
opłata, na poziomie 0,1 płacy minimalnej, pobierana jest w izbie płockiej, zaś najwyższy jej
poziom, tj. 5000 zł, obowiązuje w izbach krakowskiej i wrocławskiej. W izbach kieleckiej,
krakowskiej, warszawskiej i wrocławskiej opłata ta kształtuje się na poziomie stawki
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pobieranej od wpisywanych na listę osób niebędących egzaminowanymi aplikantami
adwokackimi, zaś w izbie zielonogórskiej jest od niej wyższa. W izbach białostockiej i
radomskiej osiąga ona poziom opłaty za przystąpienie do majątku izby. Uzasadnieniem dla jej
pobierania wydaje się być chęć zrekompensowania „kosztów” związanych z przystąpieniem
zmieniającego siedzibę adwokata do majątku izby, jak również pokrycie kosztów
funkcjonowania izby.
Wykres 2. Wysokość opłat za zmianę siedziby
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Źródło: odpowiedzi okręgowych rad adwokackich.
Opłaty pobierane za zmianę siedziby są szkodliwe dla konkurencji, ponieważ zniechęcają
adwokatów do zmiany miejsca prowadzenia działalności, chroniąc członków izby, która je
pobiera, poprzez ograniczenie ryzyka ewentualnego wejścia na rynek nowego konkurenta.
Biorąc jednak pod uwagę ich wysokość w odniesieniu do zarobków funkcjonujących już na
rynku adwokatów, nie wydaje się, by opłaty te stanowiły znaczące bariery dla adwokata
przenoszącego swoją działalność do innej izby. Wskazuje to, że ich podstawową funkcją jest
raczej zapewnienie izbom dodatkowego dochodu.
Opłata za zmianę siedziby budzi podobne wątpliwości, co opłata za przystąpienie do majątku
izby. Nawet jeśli jej antykonkurencyjne skutki są tylko potencjalne, nie wydaje się ona
znajdować uzasadnienie kosztowego, stanowiąc raczej przypadek używania silnej pozycji
ekonomicznej zajmowanej względem zmieniających siedzibę adwokatów do czerpania
dodatkowych dochodów poprzez pobieranie ustalanych na dowolnym poziomie opłat. Na
fakt, że opłaty związane ze zmianą siedziby mają charakter arbitralny i nie są związane z
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ponoszonymi kosztami wskazuje m.in. to, że większość izb takich opłat nie pobiera oraz
bardzo duże zróżnicowanie wśród stawek opłat pobieranych.
3.4 Różnicowanie opłat
Opłaty pobierane od egzaminowanych aplikantów, a opłaty uiszczane przez pozostałe osoby
występujące o wpis na listę adwokatów
Różnicowanie opłat pobieranych od egzaminowanych aplikantów adwokackich i innych osób
występujących o wpis na listę adwokatów jest zjawiskiem częstym. Różniące się wysokością
opłaty od tych dwóch grup pobierają wszystkie izby oprócz gdańskiej, olsztyńskiej,
siedleckiej i katowickiej, gdzie wszystkie osoby wpisywane na listę uiszczają te opłaty w tej
samej wysokości lub, jak ma to miejsce w izbie katowickiej, nie uiszczają ich wcale. W
pozostałych izbach opłaty pobierane od egzaminowanych aplikantów są wielokrotnie niższe
od opłat pobieranych od innych osób, 11 izb zaś w ogóle ich nie pobiera. Wyjątkiem od tej
reguły jest izba rzeszowska, gdzie aplikanci uiszczają opłatę w wysokości 500 zł, natomiast
nie jest ona (ani żadna inna opłata) pobierana od pozostałych osób starających się o wpis na
listę adwokatów. Różnice pomiędzy opłatami pobieranymi od dwóch wspomnianych wyżej
grup na poziomie 5000 zł lub wyższym zaobserwować można w izbach: bydgoskiej,
częstochowskiej, lubelskiej, opolskiej, szczecińskiej i wrocławskiej. Kształtowanie się opłat
pobieranych w związku z wejściem do zawodu adwokata od egzaminowanych aplikantów
adwokackich oraz od innych osób przedstawia Wykres 3.
Wykres 3. Opłaty pobierane w związku z wejściem do zawodu adwokata od
egzaminowanych aplikantów adwokackich oraz od innych osób (zł)
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Źródło: odpowiedzi okręgowych rad adwokackich.
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Średnia opłata pobierana od aplikantów kształtuje się na poziomie 1034 zł (1908, jeśli bierze
się pod uwagę jedynie te izby, w których jest ona wyższa od zera), podczas gdy inne osoby
starające się o wpis zobowiązane są do uiszczenia średnio 3766 zł, tj. kwoty niemal
czterokrotnie wyższej. Wśród stosowanych rozwiązań zdecydowanie przeważają modele
skrajne – najczęściej spotyka się albo brak różnic, albo też różnice pomiędzy wysokością
opłat pobieranych od dwóch grup wchodzących do zawodu są bardzo duże. Należy jednak
dostrzec, iż różnice te zmniejszają się wraz ze spadkiem poziomu opłat pobieranych od osób
niebędących egzaminowanymi aplikantami adwokackimi oraz wzrostem wysokości opłat
uiszczanych przez osoby, które prawo do wpisu na listę adwokatów uzyskały w drodze innej
niż ukończenie aplikacji (por. Wykres 4).
Uzasadnienia przedstawiane dla różnicowania opłat oraz ich ocena
Dla takiego stanu rzeczy okręgowe rady adwokackie przedstawiają szereg uzasadnień.
Wskazują przede wszystkim na fakt, że aplikanci adwokaccy, jako członkowie samorządu,
przez okres aplikacji przyczyniają się do tworzenia i utrzymania jego majątku. Podnoszą
również okoliczność, iż aplikanci adwokaccy bezpłatnie wykonują na rzecz izby szereg prac
związanych z organizacją różnego rodzaju spotkań, konkursów, czy egzaminów, przez co
również przyczyniają się do poprawy materialnej sytuacji samorządu.
Jak podnoszą niektóre izby, również koszt związany z rozpatrzeniem wniosku aplikanta jest
zdecydowanie niższy, z uwagi na fakt, iż wszelkie niezbędne dokumenty znajdują się w
posiadaniu izby, a badanie charakteru kandydata, gwarancji prawidłowego wykonywania
przezeń zawodu, czy też posiadania przez niego pełnych praw publicznych i zdolności do
czynności prawnych ma miejsce przed przyjęciem danej osoby na aplikację lub w jej trakcie.
Podkreślana jest także lepsza sytuacja materialna osób wchodzących do zawodu prawniczego
drogą inną niż poprzez aplikację. Aplikanci adwokaccy przez okres aplikacji nie posiadają
istotnych możliwości zgromadzenia majątku, w związku z czym niezasadne byłoby
obciążanie ich wysokimi opłatami.
Sama możliwość różnicowania opłat dla różnych grup wynika bezpośrednio z pozycji izb
adwokackich w stosunku do nowych adeptów zawodu. Osoby, które pragną wykonywać
zawód adwokata na danym terenie, muszą spełnić warunki ustalone przez daną izbę, również
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w zakresie opłat. Poszczególne izby maja dużą swobodę w ustalaniu ich wysokości – na co
wskazują chociażby znaczące różnice w przyjętych rozwiązaniach – nie spotykając się z
konkurencją ze strony innych podmiotów, do których kandydaci do zawodu mogliby się
zwrócić w celu uzyskania możliwości jego wykonywania. W związku z tym podstawowym
problemem jest określenie, na ile różnice pomiędzy opłatami pobieranymi od różnych grup
zależą od czynników obiektywnych, a w jakim stopniu wyjaśnieniem może być
wykorzystywanie silnej pozycji przez poszczególne izby, czy to w celu uprzywilejowania
jednej grupy, czy tez uzyskania dodatkowych dochodów od drugiej.
Różnicowanie opłat będące konsekwencją odmiennych kosztów związanych z rozpatrzeniem
wniosku o wpis na listę adwokatów nie wydaje się być szkodliwe dla konkurencji, ani
prowadzić do dyskryminacji którejkolwiek z grup. Rozpatrywanie wniosków wiąże się
bowiem z ponoszeniem przez samorząd kosztów i jeśli są one wyższe dla danej grupy,
logiczne jest pobieranie opłat odzwierciedlających ten fakt. Natomiast zjawisko to staje się
problematyczne, jeśli różnica pomiędzy opłatami pobieranymi od dwóch grup znacząco
przekracza poziom, który byłby uzasadniony różnicami kosztów ponoszonych w związku z
ich przyjęciem do zawodu.
Jak zostało już wcześniej wspomniane, same samorządy szacują koszty związane z
rozpatrzeniem wniosku o wpis na listę adwokatów na 500-800 zł. Nawet jeśli są one znacząco
niższe dla aplikantów adwokackich, wysokością kosztów nie można wyjaśnić tak istotnych
różnic pomiędzy opłatami pobieranymi od różnych grup osób ubiegających się o wpis na listę
adwokatów. Należy zatem szukać innych okoliczności, które by wspomniane różnice
wyjaśniały, w szczególności analizując uzasadnienia przedstawiane przez izby.
Wyjaśnienie opierające się na fakcie opłacania składek przez aplikantów w okresie
odbywania przez nich aplikacji są nieprzekonujące. Przede wszystkim zauważyć należy, że
aplikanci są członkami izby, w związku z czym korzystają z przywilejów związanych z tym
faktem, do których nie mają dostępu osoby zdobywające kwalifikacje umożliwiające im wpis
na listę adwokatów z innego niż odbycie aplikacji tytułu. Fakt, iż izby pobierają od swoich
członków składki na pokrycie kosztów działalności nie powinien mieć wpływu na opłaty
pobierane od osób, które nie odbywały aplikacji adwokackiej. Izba nie ponosi żadnych
realnych kosztów, które wynikałyby z faktu nieopłacenia przez daną osobę składek w czasie
uzyskiwania odpowiednich kwalifikacji (np. odbywania aplikacji sądowej), podobnie jak nie
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ponosi straty w wyniku rozpoczęcia działalności na jej terenie przez adwokata, który
dotychczas swoje składki opłacał na rzecz innej izby.
Z podobnych względów trudny do przyjęcia jest argument opierający się na fakcie
wykonywania przez aplikantów na rzecz izby nieodpłatnej pracy. W takim ujęciu
przynajmniej część opłaty uiszczanej przez osoby niebędące egzaminowanymi aplikantami
adwokackimi stanowiłaby swoisty ekwiwalent za pracę, której osoba na rzecz izby nie
wykonała. Należy jednak zauważyć, że praca jest wykonywana przez członków samorządu
(aplikantów) i na jego rzecz, w związku z czym okoliczność niepobierania wynagrodzenia za
nią nie powinna wpływać na wysokość opłaty uiszczanej przez osoby wchodzące do zawodu
inną niż aplikacja drogą. Wykonywanie pracy na rzecz samorządu nie stanowi bowiem
warunku zostania jego członkiem.
Argument wskazujący na lepszą sytuację materialną kandydatów do zawodu, którzy nie
ukończyli aplikacji adwokackiej opiera się natomiast na daleko posuniętej generalizacji.
Jakkolwiek można spodziewać się, iż prowadzący własną kancelarię radca prawny, który
postanawia zostać adwokatem, będzie lepiej sytuowany niż osoba, która niedawno ukończyła
aplikację adwokacką, jednak stwierdzenie takie wydaje się wątpliwe w odniesieniu do osób,
które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, czy też radcowski, a więc znacznej części
grupy, której nowa ustawa otworzyła dostęp do zawodu adwokata. Wiele z takich osób,
podobnie jak egzaminowani aplikanci, rozpoczyna dopiero karierę zawodową i nie dysponuje
znaczącym majątkiem.
Abstrahując od słuszności założenia o gorszej sytuacji materialnej aplikantów, rozważenia
wymaga przede wszystkim kwestia, czy opłaty związane z rozpoczęciem działalności w danej
izbie powinny być uzależniane od zamożności osoby je uiszczającej. Biorąc pod uwagę fakt,
że nowi adwokaci, niezależnie od podstawy wpisu na listę, uzyskują jednakowy dostęp do
zawodu, różnicowanie pobieranych od nich opłat w takim zakresie, w jakim przekracza to
różnice w kosztach związanych z przyjęciem do zawodu osób należących do różnych grup,
nosi znamiona dyskryminacji cenowej, której konsekwencją jest subsydiowanie członków
izby

adwokackiej

przez

osoby

przyjmowane

do

zawodu.

Zjawisko

takie

jest

charakterystycznym przypadkiem użycia siły ekonomicznej przez monopolistów w celu
zwiększenia uzyskiwanych przychodów. Wykorzystywanie posiadanej siły rynkowej do
pobierania od określonej grupy klientów wyższych opłat, nieuzasadnionych kosztami ani
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innymi obiektywnymi okolicznościami, może być oceniane jako działanie nieuczciwe i
prowadzące do eksploatacji odbiorców. W przypadku samorządów adwokackich zachowanie
takie może dodatkowo prowadzić do różnicowania dostępu do zawodu adwokata, a zatem
może również mieć bezpośrednie skutki antykonkurencyjne.
Tym samym tłumaczenie różnic w wysokości pobieranych opłat odmiennym stopniem
zamożności nie tylko opiera się na niezwykle uproszczonym założeniu, że osoby starające się
o wpis na listę adwokatów znajdują się w lepszej sytuacji materialnej od egzaminowanych
aplikantów, ale również zakłada, że odmienne traktowanie różnych osób w tej samej sytuacji
jest zjawiskiem niebudzącym wątpliwości, co wobec ewentualnych eksploatacyjnych oraz
antykonkurencyjnych aspektów takiego zachowania wydaje się być tezą trudną do
utrzymania.
Przedstawiane przez izby wyjaśnienia różnicowania opłat w zależności od sposobu wejścia
danej osoby do zawodu adwokata nie wskazują na obiektywne przyczyny występowania tego
zjawiska, odwołując się głównie do kwestii dotyczących stosunku izb do własnych
aplikantów, które nie są w żaden sposób powiązane z procesem przyjmowania do zawodu
innych osób lub do generalizacji dotyczących statusu materialnego poszczególnych grup
uzyskujących prawo do wpisu na listę adwokatów. Uzasadnienie kosztowe, na które powołują
się izby, również nie stanowi przekonującego wyjaśnienia skali rozbieżności pomiędzy
opłatami pobieranymi od różnych grup uzyskujących prawo do wpisu na listę adwokatów.
Merytoryczne

niedoskonałości

przedstawianych

uzasadnień,

jak

również

wielkość

dysproporcji pomiędzy opłatami pobieranymi od różnych grup wskazują, iż główną
przyczyną ich różnicowania jest wykorzystywanie przez izby własnej pozycji w stosunku do
kandydatów do zawodu. Celem takiego zachowania może być nałożenie dodatkowych
kosztów na te osoby, które dostają się do zawodu w sposób inny niż preferowany przez izby.
Motywację stanowić może również chęć uzyskania dodatkowych dochodów. Nie można
również wykluczyć, iż znaczące różnicowanie opłat, podobnie jak utrzymywanie ich na
wysokim w stosunku do ponoszonych kosztów poziomie, w przypadku wielu izb stanowi
wykształconą, długoletnią praktykę, której głównym celem jest zapewnienie środków na
działalność samorządu, zaś niekorzystne dla rynku konsekwencje nie są brane pod uwagę
przy ustalaniu wysokości opłat na poziomie znacząco przekraczającym ponoszone koszty.
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3.5 Zmiany poziomu opłat związanych z wejściem do zawodu adwokata
Zmiany poziomu sumy opłat związanych z wejściem do zawodu adwokata mogą dawać
podstawy do wniosków odnośnie do pełnionej przez nie roli, szczególnie, jeśli uwzględni się
kontekst, w którym zmiany miały miejsce. Dla oceny kształtowania się opłat związanych z
wejściem do zawodu adwokata duże znaczenie miało wejście w życie ustawy z 30 czerwca
2005 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw, rozszerzającej
katalog osób, które mogą się ubiegać o wpis na listę adwokatów bez konieczności ukończenia
aplikacji i zdania egzaminu adwokackiego. Uprawnienia takie uzyskały osoby, które zdały
egzamin sędziowski, prokuratorski, radcowski lub notarialny. Z uwagi na fakt, iż grono osób
mogących się ubiegać o wpis na listę adwokatów zostało w ten sposób znacząco poszerzone,
można było oczekiwać istotnego wzrostu liczby wniosków o wpis na listę adwokatów.
Przed i we wrześniu 2005 r., a więc w okresie bezpośrednio poprzedzającym wejście w życie
wskazanych wyżej zmian prawnych, 8 izb adwokackich znacząco (tj. co najmniej o 50%)
podniosło wysokość wspomnianych opłat w stosunku do osób, które na mocy nowej ustawy
uzyskały uprawnienia do wpisu na listę adwokatów. Uczyniły tak izby: białostocka (z 2300
do 5000 zł) gdańska (z 3000 do 7000 zł), lubelska (z 3000 do 4637,06 zł), łódzka (z 1500 do
10000 zł), poznańska (z 4000 do 10000 zł), radomska (z 1500 zł do dwuipółkrotności
średniego wynagrodzenia), rzeszowska (z 1500 do 3000 zł), siedlecka (z 1000 do 3000 zł),
szczecińska (z 5000 do 10000 zł). Reakcja taka kontrastuje z zachowaniem samorządu
radców prawnych, który nie zmienił wysokości opłat pobieranych w związku z wejściem do
zawodu. Szereg izb podniosło również opłaty pobierane od prawników zagranicznych
rozpoczynających działalność w Polsce.
Jak zostało wskazane wcześniej, NRA wydała uchwałę regulującą maksymalną wysokość
opłat pobieranych w związku z wejściem do zawodu, jednak jej konsekwencje były
niejednoznaczne. Z jednej strony doprowadziła ona do obniżenia szczególnie wysokich
stawek opłat. Z drugiej jednak strony, izby takie jak bydgoska, częstochowska, lubelska,
olsztyńska i opolska potraktowały wskazany maksymalny poziom jako docelowy, znacząco
podwyższając stosowane opłaty. Dlatego też jakkolwiek w stosunku do września 2005 r.
średni poziom opłat w lutym 2006 r. był niższy, różnica ta była niewielka i wyniosła 255 zł
(ok. 5%). Jednocześnie średnia wysokość opłat pozostała znacząco wyższa niż w lipcu
2005 r. (o ponad 30%). Pojawienie się wspomnianych opłat z jednej strony wprowadzało
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swoistą przejrzystość – oddzielone zostały opłaty „administracyjne”, związane z
rozpatrywaniem wniosku i ponoszonymi w związku z tym kosztami od opłat z innych
tytułów. Z drugiej strony opłaty za przystąpienie do majątku, dla pobierania których, jak
zostało wskazane wcześniej, nie ma przekonywującego uzasadnienia, znacząco podwyższyły
w szeregu izb całkowity poziom opłat pobieranych od osób niebędących egzaminowanymi
aplikantami.
Inną zwracającą uwagę konsekwencją uchwały była zmiana struktury pobieranych opłat oraz
zwiększona powszechność pobierania opłat za przystąpienie do majątku izby. O ile przed
wrześniem 2005 r. spośród pobieranych opłat nie wyróżniano zazwyczaj opłaty za
przystąpienie do majątku (jakkolwiek argument ten był podnoszony jako uzasadnienie dla
opłat pobieranych za rozpatrzenie wniosku lub przy wejściu do zawodu od osób niebędących
egzaminowanymi aplikantami adwokackimi), po wspomnianej uchwale NRA szereg izb
wprowadziło odrębne opłaty za przystąpienie do majątku izby.
Powyższa uchwała została uchylona przez Sąd Najwyższy, który wskazał, iż opłata związana
z wpisem na listę adwokatów nie powinna przekraczać poziomu kosztów związanych z tą
czynnością. W reakcji, część izb zrezygnowała z pobierania ryczałtowych opłat za
rozpatrzenie wniosku o wpis na wspomnianą listę, zastępując je opłatami w wysokości
rzeczywiście ponoszonych kosztów (białostocka, koszalińska i olsztyńska) lub w ogóle z nich
rezygnując (izby kielecka i gdańska). Godna uwagi i zasługująca na pozytywną ocenę jest
również rezygnacja przez dwie izby – katowicką i rzeszowską – z pobierania opłat od
występujących o wpis na listę adwokatów osób, które nie są egzaminowanymi aplikantami
adwokackimi. Pozostałe izby, o ile pobierały opłaty ryczałtowe, nie zmieniły ich wysokości,
wychodząc z założenia, iż odzwierciedlają one koszty faktycznie ponoszone w związku z
wpisem. Opłaty za przystąpienie do majątku izby nie zostały jednak zniesione, a część izb,
która takich opłat nie pobierała, zaczęła je stosować.
Kształtowanie się średniego poziomu pobieranych od osób niebędących egzaminowanymi
aplikantami adwokackimi opłat związanych z wpisem na listę adwokatów w okresie
bezpośrednio poprzedzającym wprowadzenie podwyżek (lipiec 2005 r.), we wrześniu 2005 r.,
w lutym 2006 r. oraz w marcu 2007 r. przedstawia wykres poniżej.
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Wykres 4. Zmiany średniej wysokości opłat pobieranych od osób występujących o wpis
na listę adwokatów
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Źródło: opracowanie UOKiK na podstawie odpowiedzi okręgowych izb adwokackich.
Jak widać, średni poziom opłat pobieranych od osób niebędących egzaminowanymi
aplikantami osiągnął najwyższy poziom we wrześniu 2005 r., po czym systematycznie się
obniżał, pozostając jednakże powyżej wartości z lipca 2005 r. Należy jednak zauważyć, że
przy ogólnym trendzie spadkowym zmiany wysokości opłat w poszczególnych izbach miały
różnorodny charakter. Niższe niż w lipcu 2005 r. opłaty pobierają obecnie izby: katowicka,
koszalińska, płocka, rzeszowska i toruńska. Na tym samym poziomie pozostają opłaty w
izbach: bielskiej, krakowskiej, wałbrzyskiej i wrocławskiej. Do poziomu z lipca 2005 r.
powróciły opłaty w izbach łódzkiej, poznańskiej i warszawskiej. Na wyższym poziomie niż w
okresie poprzedzającym liberalizację dostępu do zawodu utrzymują się opłaty w izbach
białostockiej, bydgoskiej, częstochowskiej, gdańskiej, kieleckiej, lubelskiej, olsztyńskiej,
opolskiej, radomskiej, szczecińskiej i zielonogórskiej. Najwyższy spadek opłaty w
przedstawionym okresie miał miejsce w izbie koszalińskiej (z 9500 do kwoty 2880 zł
powiększonej o rzeczywiste koszty wpisu), natomiast w największym stopniu wzrosły opłaty
w izbie opolskiej – z 1500 zł do siedmiokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Jednocześnie można zaobserwować stały, choć w wartościach bezwzględnych mniej istotny
wzrost opłat pobieranych od egzaminowanych aplikantów. Wynika on z niewielkiego wzrostu
liczby izb pobierających opłaty od osób należących do tej kategorii, jak również podniesienia
tych opłat w przez niektóre samorządy.
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W tym miejscu zauważyć należy, że w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 19
kwietnia 2006 r. rola opłat pobieranych od osób niebędących egzaminowanymi aplikantami
adwokackimi jako bariery wejścia do zawodu częściowo straciła na znaczeniu. Ponieważ
Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją umożliwienie wejścia do zawodu osób nie
legitymujących się odpowiednią praktyką w zawodzie prawniczym, izby adwokackie
uzyskały dodatkowe narzędzie selekcji kandydatów do zawodu. Jednocześnie niepewność
związana z brakiem ustawowego uregulowania kryterium doświadczenia w zawodzie nie
sprzyja zgłaszaniu się nowych kandydatów, którzy nie są egzaminowanymi aplikantami
adwokackimi, z wnioskiem o wpis na listę adwokatów.
Zmiany poziomu opłat pobieranych przez izby adwokackie od osób niebędących
egzaminowanymi aplikantami adwokackimi wskazują na to, że przynajmniej część z izb
rzeczywiście traktowała i traktuje je jako narzędzie, którego istotną rolą jest pozaustawowa i
pozamerytoryczna regulacja stopnia trudności wejścia do zawodu, jak również zapewnienie
izbie niezbędnego, jej zdaniem, dochodu. Za tezą taką przemawia znaczący wzrost wysokości
opłat w szeregu izb w reakcji na wejście w życie przepisów zwiększających dostęp do
zawodu adwokata, jak również późniejsze podniesienie opłat do maksymalnego
rekomendowanego przez NRA poziomu przez inne izby. Doprowadziło to do wzrostu
ciężarów ponoszonych przy wejściu do zawodu adwokata przez grupę, która korzystała na
nowych regulacjach, przy niewiele zmienionych warunkach, na jakich do zawodu wchodzili
egzaminowani aplikanci. Ponadto oznaczało to istotne zwiększenie dochodów izby,
związanych z przyjmowaniem do zawodu nowych kandydatów pochodzących spoza grona
egzaminowanych aplikantów.
Jakkolwiek wzrost średniej wysokości opłat oraz fakt, iż nie powróciła ona do poziomu z
lipca 2005 r. wskazują, iż zjawisko to przeważało, szereg izb pozostało przy stosowanym
poziomie opłat, natomiast inne, po początkowych podwyżkach, powróciły do opłat
pobieranych przed wejściem w życie ustawy z 30 czerwca 2005 r. Niektóre izby obniżyły
wysokość pobieranych opłat w stosunku do ich poziomu z lipca, co mogłoby wskazywać, iż
nie kierowała nimi wspomniana wyżej motywacja ograniczenia dostępu nowym kandydatom
do zawodu, względnie zwiększenia własnych dochodów ich kosztem.
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Należy jednak zauważyć, że większość izb, które nie zmieniały wysokości opłat od lipca
2005 r. zaczynała ten okres z opłatami na wysokim poziomie, co sprawiało, iż dalsze ich
podwyższanie mogłoby zostać odebrane negatywnie przez opinię publiczną i spowodować
interwencję NRA. Natomiast izby, które powróciły do wcześniejszych stawek, zazwyczaj
czyniły to po próbie wprowadzenia drastycznych podwyżek, które zostały wstrzymane
uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej. Wreszcie podkreślenia wymaga fakt, iż największe
obniżki miały miejsce tam, gdzie opłaty osiągały bardzo wysoki poziom, jak na przykład w
izbie koszalińskiej. Na tym tle ważne jest jednak dostrzeżenie izb, takich jak np. bielska, które
nie zmieniały wysokości pobieranych opłat, pomimo iż kształtowały się one wyraźnie poniżej
średniego poziomu stosowanego przez pozostałe izby, czy też izba katowicka, która
zrezygnowała z pobierania opłat, których wysokość również kształtowała się poniżej średniej.
Podsumowując rozważania dotyczące zmiany opłat związanych z wejściem do zawodu,
należy stwierdzić, iż jakkolwiek ich kształtowanie się wskazuje na fakt, że przynajmniej przez
niektóre izby są one używane jako narzędzie promowania określonej ścieżki dostępu do
zawodu lub uzyskiwania dodatkowych przychodów, postępowanie samorządów adwokackich
charakteryzuje się dużą różnorodnością i nie jest jednoznaczne – działania niektórych
samorządów można określić nawet jako prokonkurencyjne. Jako korzystne należy ocenić
zmiany, które miały miejsce od września 2005 r., tj. średni spadek poziomu opłat oraz
zaprzestanie ich pobierania przez niektóre izby. Może to wskazywać na rosnącą świadomość
negatywnych konsekwencji pobierania wysokich opłat, jakkolwiek podkreślenia wymaga
fakt, że pomimo trendu spadkowego, opłaty pobierane od osób, które uzyskują prawo do
wpisu na listę adwokatów w sposób inny niż ukończenie aplikacji, pozostają na wysokim i
nieuzasadnionym ponoszonymi przez samorządy kosztami poziomie.
3.6 Podsumowanie i wnioski
Stosowane przez okręgowe izby adwokackie rozwiązania w zakresie kształtowania opłat
pobieranych za wpis na listę adwokatów są bardzo różnorodne. Niemniej jednak można w
odniesieniu do nich wyróżnić szereg zjawisk niekorzystnych z punktu widzenia
funkcjonowania rynku usług prawniczych. Średni poziom opłat pobieranych od osób
niebędących egzaminowanymi aplikantami adwokackimi jest wysoki, zaś szereg izb pobiera
opłaty na poziomie bardzo wysokim, mogącym stanowić barierę wejścia do zawodu dla mniej
zamożnych osób. Wysokość wspomnianych opłat została przez niektóre okręgowe izby
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dodatkowo podniesiona w odpowiedzi na ustawowe poszerzenie kręgu osób uzyskujących
dostęp do zawodu adwokata bez konieczności odbycia aplikacji i zdania egzaminu
adwokackiego.
Występują również istotne różnice pomiędzy opłatami pobieranymi od egzaminowanych
aplikantów oraz kwotami, które muszą uiszczać osoby, dla których podstawa do wpisu na
listę jest inna niż odbycie aplikacji i zdanie egzaminu adwokackiego, co może budzić
podejrzenia o pozaustawowe faworyzowanie przez samorząd zawodowy określonej ścieżki
dostępu do zawodu. Wreszcie w 10 izbach pobierane są opłaty za zmianę siedziby, które
nakładają nieuzasadnione koszty na prawników zmieniających miejsce działalności.
Dla wszystkich powyższych zjawisk możliwy jest szereg wyjaśnień, wśród których wymienić
można przede wszystkim wyjaśnienie antykonkurencyjne - zwiększanie barier wejścia dla
osób dostających się do zawodu w sposób przez samorząd niekontrolowany – oraz
uzasadnienie fiskalne: dążenie do uzyskania dodatkowego dochodu w związku z procesem
przyjmowania nowych adeptów, przy czym obydwa cele wzajemnie się nie wykluczają:
wysokie opłaty mogą stanowić jednocześnie znaczące źródło przychodów, jak i barierę
wejścia. Możliwe jest również, że pobieranie wysokich, nieuzasadnionych kosztowo opłat
odzwierciedla przyjętą przez izby konwencję finansowania własnej działalności, w ramach
której zasadniczym celem jest uzyskanie środków na funkcjonowanie samorządu, nie zaś
tworzenie barier wejścia do zawodu, czy też eksploatacja nowych adeptów, zaś obowiązująca
wysokość opłat postrzegana jest przez członków izb jako uzasadniona.
W przypadku izb adwokackich trudno o jednoznaczną ocenę, jaka motywacja kryje się za
przyjętym sposobem ustalania opłat związanych z wejściem do zawodu. Niemniej jednak
należy zauważyć, iż średni poziom opłat pobieranych od osób niebędących egzaminowanymi
aplikantami jest wysoki i znacznie przekracza szacowane przez same izby administracyjne
koszty przyjęcia do zawodu. Ponadto można wyróżnić izby, które stosowały i stosują opłaty
na bardzo wysokim poziomie, faworyzują w dostępie do zawodu własnych aplikantów oraz
pobierają (niekiedy bardzo wysokie) opłaty od adwokatów przenoszących swoją siedzibę na
ich terytorium. Takie działania należy uznać za niekorzystne dla rozwoju konkurencji w
zawodzie adwokata, z uwagi na związane z nimi utrudnienia w dostępie do profesji.
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Wydaje się, iż jakkolwiek dążenie do podwyższenia barier dostępu do zawodu można
przypisać niektórym izbom (w szczególności stosującym opłaty bardzo wysokie,
wprowadzone po lub w oczekiwaniu na wejście w życie zmian legislacyjnych zwiększających
grono osób uprawnionych do wpisu na listę), zasadniczym powodem stosowania wysokich
stawek opłat związanych z wejściem do zawodu wydaje się być dążenie izb do uzyskania
dochodów

na

pokrycie

kosztów

działalności

samorządu.

Oprócz

wywoływania

antykonkurencyjnych skutków w postaci utrudnienia dostępu do zawodu, zachowanie takie de
facto prowadzi do subsydiowanie członków samorządu przez osoby starające się o wejście do
profesji. Uzyskiwanie przez samorząd adwokacki środków w ten sposób nie wydaje się
uzasadnione, ponieważ stosowane jest przez i przynosi korzyści jedynie wąskiej grupie osób.
Należy jednak zauważyć, iż natężenie wspomnianych negatywnych zjawisk, jakkolwiek
wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, spada. Średni poziom opłat pobieranych od osób
niebędących egzaminowanymi aplikantami adwokackimi od września 2005 r. systematycznie
się zmniejsza. Wydaje się, iż ostateczne rozstrzygnięcie niejasności związanych z dostępem
do zawodu osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski, presja opinii publicznej
oraz konkurencja ze strony samorządu radców prawnych (kariera radcy prawnego może dla
prawników stanowić alternatywę dla wykonywania zawodu adwokata) przyczynią się do
dalszego ograniczenia natężenia wspomnianych zjawisk.
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4. Opłaty związane z wejściem do zawodu radcy prawnego
4.1 Organizacja samorządu adwokackiego oraz pobierane w związku z wejściem do
zawodu opłaty
Samorząd radcowski działa na podstawie ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, jednostkami organizacyjnymi samorządu są okręgowe
izby radców prawnych oraz Krajowa Izba Radców Prawnych. Do organów samorządu
radcowskiego należą natomiast: Krajowy Zjazd Radców Prawnych, Krajowa Rada Radców
Prawnych, Wyższa Komisja Rewizyjna, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, zgromadzenie
okręgowej izby radców prawnych, rada okręgowej izby radców prawnych, okręgowa komisja
rewizyjna i okręgowy sąd dyscyplinarny.
Do zadań Krajowej Rady Radców Prawnych (KRRP), zgodnie z art. 60 pkt 11 należy
określanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej podziału oraz wysokości opłat
związanych z decyzją w sprawie wpisu na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich
oraz opłat manipulacyjnych. W odróżnieniu od samorządu adwokackiego, wysokość opłat
ponoszonych przy wejściu do zawodu ustalana jest na szczeblu centralnym, nie zaś przez
lokalne organy samorządu.
Na listę radców prawnych, zgodnie z art. 24 ustawy o radcach prawnych, może zostać
wpisana osoba, która:
− ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł
magistra lub ukończyła zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej
Polskiej,
− korzysta w pełni z praw publicznych,
− ma pełną zdolność do czynności prawnych,
− jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię
prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego,
− odbyła w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację radcowską i złożyła egzamin radcowski,
względnie złożyła egzamin radcowski będąc zwolnionym z obowiązku odbycia
aplikacji.
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Art. 25 ust. 1 ustawy przewiduje, że ostatniego z wymienionych wymogów nie stosuje się
wobec profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych, osób które zdały egzamin
sędziowski, prokuratorski, radcowski lub notarialny, względnie co najmniej trzy lata
zajmowały stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Podobnie jak w
przypadku

adwokatów,

Trybunał

Konstytucyjny

orzekł 6 ,

iż

zapis

umożliwiający

wykonywanie zawodu radcy prawnego osobom, które zdały egzamin prokuratorski,
sędziowski, adwokacki lub notarialny jest niezgodny z Konstytucją, jeśli dopuszcza do
zawodu osoby, które po złożeniu wskazanych egzaminów nie wykazują się odpowiednią
praktyką.
Wpis na listę radców prawnych następuje na wniosek danej osoby we właściwej okręgowej
izbie radców prawnych. Jak przewiduje art. 24 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, w
przypadku egzaminowanego aplikanta radcowskiego jest to izba, w której odbywał aplikację,
natomiast w przypadku osób pozostałych właściwa izba wyznaczana jest na podstawie
miejsca zamieszkania.
9 grudnia 1989 r. Nadzwyczajny III Krajowy Zjazd Radców Prawnych wydał Uchwałę nr 2,
którą zobowiązał KRRP do ustalenia opłat wpisowych od kandydatów do wpisu na listę
radców prawnych oraz listę aplikantów radcowskich. Pierwsza uchwała KRRP regulująca tę
kwestię została wydana 30 stycznia 1990 r. Od 15 stycznia 1999 r. obowiązuje uchwała
KRRP Nr 669/IV/99, ustalająca wysokość opłaty wpisowej na następującym poziomie:
− 50-krotności składki członkowskiej obowiązującej w dniu wpisu na listę radców
prawnych od kandydatów innych niż egzaminowani aplikanci radcowscy,
− 25-krotności składki członkowskiej obowiązującej w dniu wpisu na listę radców
prawnych od kandydatów będących egzaminowanymi aplikantami radcowskimi.
W związku z powyższym, od 2000 r. opłata pobierana od kandydatów do zawodu radcy
prawnego kształtowała się następująco:
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− Od 1 stycznia do 31 marca 2000 r.: 1000 zł dla egzaminowanych aplikantów
radcowskich i 2000 zł dla pozostałych,
− Od 1 kwietnia 2000 r. do chwili obecnej: 1250 zł dla egzaminowanych aplikantów
radcowskich i 2500 zł dla pozostałych.
Z danych dostarczonych przez okręgowe izby wynika, iż dwie z nich – poznańska i katowicka
– nie pobierały do roku 2005 opłat od aplikantów.
Opłaty za przystąpienie do majątku izby nie są przez lokalne samorządy radcowskie
pobierane.
4.2 Poziom opłat oraz podstawy ich pobierania
Wysokość opłat pobieranych od osób niebędących egzaminowanymi aplikantami
radcowskimi kształtuje się na jednolitym w skali kraju poziomie 2500 zł. Trudno odnieść ją
bezpośrednio do kosztów związanych z wpisem danej osoby na listę radców prawnych,
ponieważ ani okręgowe izby, ani KRRP nie prowadzą ewidencji wspomnianych kosztów. Nie
wydaje się jednak, by w przypadku radców prawnych koszty wpisu różniły się istotnie od
kosztów wpisu na listę adwokatów, które przez same izby adwokackie najczęściej szacowane
są w przedziale 500-800 zł, zaś Naczelna Rada Adwokacka ich maksymalny poziom określa
jako równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Zgodnie z przytoczoną uchwałą z 9 grudnia 1989 r., opłata pobierana od kandydatów do
wpisu na listę radców prawnych ma na celu pokrycie nakładów finansowych związanych z
funkcjonowaniem i pracą okręgowych izb radców prawnych. Część izb uszczegóławia, iż są
to m.in. koszty związane z wynagrodzeniami pracowników, wynajmem pomieszczeń, czy też
zakupem wyposażenia. Zwraca się również uwagę na fakt, iż z opłat finansowana jest również
infrastruktura informacyjna izby (biblioteka, sale wykładowe) oraz bezpłatne szkolenie
ustawiczne, do których nowy radca prawny uzyskuje dostęp. Często podawanym
uzasadnieniem dla pobierania opłat za wpis jest pokrycie kosztów administracyjnych
związanych z rozpatrzeniem wniosku o wpis, takich jak koszty wynagrodzeń oraz zwrot
kosztów dojazdu członków właściwej komisji lub zespołu.
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Jedna z izb precyzyjnie podaje, iż opłaty za wpis na listę radców prawnych pobierane od osób
niebędących egzaminowanymi aplikantami radcowskimi podzielone są na dwie równe części.
Pierwsza przeznaczana jest na pokrycie wspomnianych kosztów administracyjnych, druga zaś
stanowi dochód izby, z którego pokrywane są koszty jej działalności. W przypadku
egzaminowanych aplikantów radcowskich całość uiszczanej przez nich opłaty stanowi
dochód izby. Jednostki samorządu radcowskiego podkreślają, iż działają w warunkach
samodzielności finansowej, bez wsparcia państwa, w związku z czym muszą mieć możliwość
zgromadzenia środków, które im taką działalność umożliwią.
Podobnie jak w przypadku adwokatów, usprawiedliwianie wysokości pobieranych opłat
kosztami działania samorządu nie wydaje się uzasadnione. Oznacza bowiem, iż od
kandydatów do zawodu oczekuje się pokrycia kosztów, do powstania których w żaden sposób
się nie przyczynili. Tak ustalone opłaty, podobnie jak w przypadku samorządu adwokackiego,
można traktować jako z jednej strony tworzące nieuzasadnione bariery wejścia do zawodu, z
drugiej zaś jako używanie pozycji, którą samorząd posiada względem kandydatów do
zawodu, do ich eksploatacji ekonomicznej poprzez stosowanie wygórowanych opłat.
Podkreślenia wymaga jednak, iż jakkolwiek opłaty pobierane od osób niebędących
egzaminowanymi

aplikantami

adwokackimi

wydają

się

kształtować

na

poziomie

przekraczającym koszty związane z rozpatrzeniem wniosku i dokonaniem wpisu na listę, są
one o ponad 30% niższe od średnich oraz ponad dwukrotnie niższe od najwyższych opłat
pobieranych przez samorządy adwokackie. Nie występuje również charakterystyczne dla
opłat pobieranych przez samorządy adwokackie rozwarstwienie pomiędzy poszczególnymi
samorządami lokalnymi – z uwagi na fakt, że opłaty związane z wejściem do zawodu radcy
prawnego są jednolite.
4.3 Zmiany opłat w czasie
Wysokość opłaty za wpis na listę radców prawnych, w przeciwieństwie do analogicznych
opłat w adwokaturze nie podlega znaczącym fluktuacjom. Od 2000 r. do chwili obecnej
zmieniła się jedynie raz, co wynikało z podwyższenia składek samorządowych. Na jej poziom
nie miało również wpływu wejście w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., rozszerzającej
katalog osób, które mogą się ubiegać o wpis na listę radców prawnych bez konieczności
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odbycia aplikacji i zdania egzaminu radcowskiego o osoby, które zdały egzamin sędziowski,
prokuratorski, notarialny, bądź adwokacki.
Niezmienny poziom opłaty pobieranej od kandydatów do wpisu na listę radców prawnych
wskazuje, iż główną motywacją dla jej pobierania nie jest tworzenie barier wejścia do zawodu
radcy prawnego, lecz zapewnienie okręgowym izbom dodatkowego źródła dochodu,
służącego pokryciu kosztów związanych z ich funkcjonowaniem, niekoniecznie zaś z
przyjmowaniem nowych kandydatów do zawodu. Fakt utrzymywania się opłat na stałym
poziomie przez długie okresy może również wskazywać, iż intencją izb nie jest eksploatacja
ekonomiczna kandydatów do zawodu, a poziom opłat wyższy od potrzebnego dla pokrycia
kosztów przyjęcia nowego radcy do zawodu może wynikać z przyjętej konwencji
finansowania działalności samorządu.
4.4 Różnicowanie pobieranych opłat
Jak zostało przedstawione wcześniej, opłaty pobierane od kandydatów do wpisu na listę
radców prawnych są różnicowane: egzaminowani aplikanci radcowscy płacą 1250 zł, podczas
gdy pozostałe osoby uiszczają dwukrotność tej kwoty. Dla takiego kształtowania opłat izby
radcowskie przedstawiają szereg uzasadnień.
Podnoszony jest fakt, iż aplikanci radcowscy przez okres aplikacji płacą składki na rzecz izby
(z których co najmniej 10% przeznaczane jest na koszty funkcjonowania izby oraz
infrastruktury lokalowej i technicznej służącej celom szkoleniowym), a wcześniej uiszczają
opłatę za wpis na listę aplikantów. Ponadto KRRP podaje, iż koszty związane z wpisaniem na
listę osoby niebędącej egzaminowanym aplikantem radcowskim są znacząco wyższe. W
przypadku aplikantów ma bowiem miejsce jedynie przeniesienie wpisu z listy aplikantów na
listę radców prawnych. W przypadku pozostałych osób natomiast konieczne jest
postępowanie administracyjne dotyczące wpisu na listę, co wiąże się z poniesieniem
dodatkowych kosztów związanych z pracą odpowiedniej komisji. Za różnicowaniem opłat ma
również przemawiać status materialny osób ubiegających się o wpis na listę radców prawnych
– jest on zazwyczaj gorszy w przypadku osób kończących aplikację, które uczą się i mają
mniejsze możliwości uzyskiwania wysokiego dochodu niż pozostałe osoby uprawnione do
wpisu na listę radców prawnych.
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Powyższe uzasadnienia są analogiczne do podawanych przez samorządy adwokackie, a ich
ocena nie może być odmienna. Nie ulega wątpliwości, iż różnice w wysokości opłat, które
odzwierciedlają odmienny poziom kosztów związanych z przyjęciem różnych kategorii osób
do samorządu radcowskiego nie prowadzą do nieuzasadnionego ograniczenia możliwości
wejścia do zawodu lub do eksploatacji ekonomicznej osób występujących o wpis na listę
radców prawnych. Jednak wszelkie, w szczególności znaczne różnice, które nie znajdują
uzasadnienia kosztowego należy uznać za niekorzystne dla konkurencji i nierównoprawne
traktowanie osób niebędących egzaminowanymi aplikantami radcowskimi. Okoliczność
opłacania przez aplikantów składek oraz ich status materialny nie powinny mieć wpływu na
wysokość opłat pobieranych od pozostałych osób. Jak już zostało wspomniane, składki są
pobierane od aplikantów jako członków samorządu, po przystąpieniu do którego osoby, które
uzyskały wpis na listę radców prawnych z innego tytułu niż odbycie aplikacji, również
zaczynają je płacić. Natomiast teza o lepszej sytuacji materialnej osób, które nie ukończyły
aplikacji radcowskiej, opiera się na nieuprawnionym uogólnieniu – wśród pozostałych osób
występujących o wpis na listę radców prawnych, w szczególności zaś wśród tych, którym
nowa ustawa umożliwiła wejście do zawodu radcy prawnego, również znajdują się osoby
gorzej sytuowane.
Należy jednak zauważyć, iż zróżnicowanie opłat pomiędzy różnymi grupami występującymi
o wpis na listę radców prawnych, nie jest tak znaczne, jak, w ujęciu średnim, analogiczne
zjawisko w przypadku izb adwokackich. Wskazuje to, iż cele stosowania zróżnicowanych
opłat mogły być inne niż dążenie do uzyskania znacząco wyższych kwot od osób teoretycznie
zdolnych do ich uiszczenia. Co więcej, jeżeli przyjąć, iż koszty związane z przyjęciem
egzaminowanego aplikanta radcowskiego są istotnie niższe od analogicznych kosztów w
przypadku osoby należącej do innej kategorii uprawnionych do wpisu na listę radców
prawnych, to również wpisywani na listę radców prawnych aplikanci obciążani są opłatami
wyższymi od kosztów związanych z ich przyjęciem do izby.
4.5 Podsumowanie i wnioski
Podobnie jak adwokaci, również radcowie prawni pobierają przekraczające koszty czynności
administracyjnych opłaty od występujących o wpis na listę radców prawnych osób
niebędących egzaminowanymi aplikantami radcowskimi. Stawki tych opłat są również
znacząco (o połowę) niższe w stosunku do własnych aplikantów, co nie wydaje się znajdować
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jasnego uzasadnienia kosztowego. Niewielkie jedynie zmiany wspomnianych opłat w czasie
wskazują jednak, iż główną intencją takiego ich kształtowania jest najprawdopodobniej
zapewnienie dodatkowych środków na funkcjonowanie samorządu. Różnice pomiędzy
opłatami pobieranymi od egzaminowanych aplikantów radcowskich oraz pozostałych osób
również nie osiągają tak znaczącego poziomu, jak w przypadku niektórych izb adwokackich,
co pozwala sądzić, iż ograniczanie dostępu do zawodu lub eksploatacja ekonomiczna nowych
adeptów i nie były celem samorządu radcowskiego.
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5. Wnioski
Na podstawie analizy kształtowania się opłat związanych z wejściem do zawodów adwokata i
radcy prawnego, można stwierdzić, iż do sprawniejszego i korzystniejszego z punktu
widzenia konsumentów funkcjonowania rynku usług prawniczych doprowadziłoby wdrożenie
następujących rozwiązań:
1. Ustalanie opłat w oparciu o rzeczywiste koszty ponoszone przez samorządy w związku z
przyjmowaniem nowych adeptów do zawodu.
Zapewni to, iż opłaty nie będą używane do ograniczania dostępu do zawodu, względnie
do eksploatacji ekonomicznej kandydatów do zawodu.
2. Zrezygnowanie z pobierania opłat za przystąpienie do majątku samorządu.
Pobieranie opłaty za przystąpienie do majątku izby nie znajduje obiektywnego
uzasadnienia – jej jedynym celem wydaje się być dodatkowe podniesienie opłat
pobieranych od osób niebędących egzaminowanymi aplikantami.
3. Zniesienie opłat pobieranych od adwokatów zmieniających siedzibę.
Opłaty związane ze zmianą siedziby obniżają mobilność adwokatów, poprzez nałożenie
dodatkowych kosztów na tych z nich, którzy zamierzają zmienić miejsce wykonywania
zawodu. Zmniejsza to presję konkurencyjną wywieraną na członków izb stosujących taką
opłatę, nie znajduje ona również uzasadnienia w kosztach ponoszonych przez izbę
adwokacką.
4. Różnicowanie opłat pomiędzy poszczególnymi grupami kandydatów do zawodu jedynie
na podstawie obiektywnych kryteriów, takich jak koszty związane z ich przyjęciem.
Działanie takie zapewni, że różnice pomiędzy opłatami pobieranymi od poszczególnych
grup osób starających się o wejście do zawodu odzwierciedlać będą miały realne
podstawy, nie będą natomiast kształtowane w oparciu o postrzeganą majętność danej
grupy, czy też w celu faworyzowania określonego sposobu dostępu do zawodu.
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