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W przedmiocie samorządowych projektów nowelizacyjnych ustaw „Prawo o ad
wokaturze”  i o radcach prawnych występujących w stanowiskach Naczelnej Rady 
Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych.

1) Naczelna Rada Adwokacka (NRA) proponuje brzmienie art. 4 ustawy o rad
cach prawnych (u. o r.p.) wg. druku sejmowego nr 289

„Art. 4 1. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu 
pomocy prawnej podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym.

2. Radca prawny może świadczyć pomoc prawną także osobom fizycznym 
w sprawach ze stosunku pracy, ze stosunku ubezpieczeń społecznych, sprawach 
administracyjnych, a także przy czynnościach zmierzających do podjęcia działa
lności gospodarczej oraz wynikających z tej działalności -  po jej ustaniu, 
z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w art. 8 ust. 2.

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o jednostce organizacyjnej rozumie się przez 
to organ państwowy lub samorządowy, bądź osobę prawną choćby nie prowa
dzącą działalności gospodarczej, albo podmiot nie posiadający osobowości 
prawnej” ;

Jak wynika z uzasadnienia druku 289 takie uregulowanie było wynikiem porozu
mienia organów obu samorządów.

W tej kwestii Krajowa Rada Radców Prawnych (KRRP) zasadniczo zmieniła 
stanowisko w 1996 roku.

2) NRA nie zgłasza zastrzeżeń co do proponowanego brzmienia art. 6 opr. przez 
KRRP stosownie do jej uchwały z 27 kwietnia 1996 roku.

3) NRA proponuje brzmienie art. 8 u. o r.p. wg. druku sejmowego nr 289 
z częściową zmianą ust. 2 pkt. 1):

„Art. 8. 1. Radca prawny wykonuje swój zawód:
1) w stosunku pracy lub w stosunku zlecenia,
2) w kancelarii radcy prawnego,
3) w prowadzącej pomoc prawną spółce radców prawnych lub spółce radców 

prawnych i adwokatów jako wspólników.
2. Wykonywanie zawodu w zakresie określonym w przepisie art. 4 ust. 2 

może mieć miejsce jedynie w kancelarii radcy prawnego lub spółce, o której 
mowa w ust. 1 pkt. 3) jeżeli:

1) radca prawny nie pozostaje równocześnie w stosunku pracy,
2) małżonek radcy prawnego nie pełni funkcji sędziowskich, a osoba z nim 

spokrewniona do drugiego stopnia albo spowinowacona w pierwszym stopniu 
nie pełni takich funkcji w okręgu izby właściwej dla radcy prawnego.

3. Radca prawny jest zobowiązany zawiadomić radę właściwej okręgowej
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izby radców prawnych o podjęciu wykonywania zawodu i formach jego 
wykonywania, o adresie i nazwie kancelarii lub spółki, o nawiązaniu i roz
wiązalni« stosunku pracy, a także o każdej zmianie tych informacji.

4. ! Zakres pomocy prawnej, czas jej trwania, warunki wykonywania i wyna
grodzenia, a w stosunku pracy także czas i miejsce wykonywania świadczenia 
okreśfloną umową” .

Takcie brzmienie przedmiotowego przepisu było wynikiem porozumienia organów 
obu samorządów. Obecnie KRRP zasadniczo zmieniła swoje stanowisko, naruszając 
zasadny równości wobec prawa i uczciwej konkurencji.

4) NRA w kwestiach organizacji samorządu radcowskiego, jego zasad i trybu 
działainia się nie wypowiada, uznając na zasadach wzajemności pełną suwerenność 
samoirządu do zgłaszania propozycji zmian legislacyjnych.
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