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Nota autorska
Materiały dodatkowe stanowią uzupełnienie i rozszerzenie treści książki Prawnicy – międzynarodowa praktyka. Na ich podstawie dociekliwy czytelnik może
odkrywać przebieg procesu badawczego od momentu powstania pomysłu, poprzez
przygotowanie i realizację badania, sporządzanie raportu badawczego oraz wnioski.
Koniec materiałów dodatkowych stanowią załączniki, które służą głównie jako
dowody prowadzenia badania. Na ich podstawie bez trudu można prześledzić przebieg
badania oraz sprawdzić przyjęte założenia metodologiczne. Niektóre treści zostały
utajnione ze względu na ochronę informacji niejawnych oraz zastrzeżenia niektórych
uczestników badania.
Większość wniosków badania opublikowano w głównej publikacji oraz w materiałach dodatkowych, jednak niektóre z nich stanowią osobne publikacje.

Author’s note
The supplementary materials complement and extend the content of the book Lawyers – international experience. Based on them, the curious reader can discover the
course of the research process from the idea, through the preparation and execution
of the study, the writing of the research report to the conclusions.
The appendices are the culmination of the supplementary material, and serve
primarily as evidence of the research. Studying them, it is possible to easily follow
the course of the research and verify the methodological guidelines. Some content
has been withheld to protect confidential information and the reservations of some
study participants.
Most of the conclusions are published in the main book and in the supplementary
materials, but some of them are published separately
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1. Hipotezy badawcze

W centrum zainteresowań badawczych pozostaje polski adwokat lub radca prawny,
świadczący swoje usługi na zasadach rynkowych. Prawnik jest rozumiany jako jednostka prywatna oraz jako jednostka tworząca lub współtworząca strukturę zawodową
i gospodarczą, np. firmę prawniczą czy kancelarię prawną. Świadczy on swoje usługi
prawnicze w warunkach globalizacji: międzynarodowo, transgranicznie lub w inny
sposób z wykorzystaniem mechanizmów międzynarodowych. W centrum naszego
zainteresowania pozostają także struktury otoczenia prawnika, stanowiące liczne konteksty jego funkcjonowania: kraj praktyki (Polska), regionu praktyki (Europa i reszta
świata), struktura zawodowa (samorząd zawodowy i międzynarodowe organizacje
prawnicze), struktura społeczna (klienci, odbiorcy, powiązania, decydenci), struktura
kulturowa (kultura prawna i społeczna) oraz krajowa (polska), europejska i światowa
struktura normatywna warunkująca istnienie i aktywność prawników.
Usługi prawnicze świadczone w kontekście międzynarodowym, transgranicznie lub
z wykorzystaniem mechanizmów prawa międzynarodowego pozostają nierozerwalne
z osobą prawnika, dlatego też znajdują się w centrum zainteresowań badawczych.
Należy je rozumieć w kontekście procesualnym jako zaspokajanie potrzeb ludności
i innych podmiotów w zakresie ochrony prawnej, pomocy prawnej i informacji
prawnej oraz współtworzenia aktów prawnych, a także w innych niedookreślonych
kontekstach pracy prawników. Usługi prawnicze i sytuacja samych prawników są
nierozerwalnie połączone – bez prawników nie ma usług, zaś bez usług prawnik nie
może funkcjonować na rynku1.
Z uwagi na ukierunkowanie poszukiwań na tory międzynarodowe, to problemy globalizacji stanowią dodatkowy zwornik pomiędzy prawnikiem i jego usługą
prawną. Zauważmy, że niniejsze badania mają dwóch głównych aktorów: prawnika,
oraz usługi prawne, lecz obok nich pojawia się także kwestia globalziacji. Nasuwa
się prosta konstatacja: przede wszystkim istotnym jest opisanie i eksploracja trzech
wspomnianych czynników w ich wzajemnym powiązaniu, a zatem znalezienie odpowiedzi na pytania:
I. Prawnicy
1. Kim są prawnicy świadczący usługi międzynarodowe w skali regionu, kraju,
w stosunkach międzynarodowych?
2. Jak prawnicy świadczą usługi międzynarodowe, ponadkrajowe, transgraniczne?
3. Dlaczego prawnicy świadczą usługi międzynarodowe lub z nich rezygnują?
4. W jakim celu prawnicy zajmują się świadczeniem usług prawniczych w kontekście międzynarodowym?
5. W jaki sposób usługi prawnicze świadczone w kontekście międzynarodowym oraz
globalizacja wpływają na prawników?
1

B. Sołtys, Formy organizacyjnoprawne świadczenia usług prawniczych i ich ograniczenia w prawie polskim, Wrocław 2017, s. 23–63.
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Usługi prawnicze świadczone w kontekście międzynarodowym
Co to są usługi prawnicze rozumiane w kontekście międzynarodowym?
Czy i jak realizowane są międzynarodowe usługi prawnicze?
Jak usługi prawnicze są kształtowane przez zjawiska globalizacyjne?
Jakie są przyczyny świadczenia międzynarodowych usług prawniczych?
Odpowiedzi na pytania zostają udzielone w polskim kontekście, jednak nie można zapomnieć o kontekście kontynentalnym, a nawet powszechnym. Oczywiście
wszystkie podmioty (prawnik, usługi prawnicze w kontekście międzynarodowym
oraz globalizacja) są zanurzone w strukturze politycznej, gospodarczej, społecznej
i prawnej, dlatego wszelkie elementy otoczenia są poddawane analizom. Dokładne
pytania tyczące się wpływu globalizacji, usług prawniczych i prawników zazębiają
się, gdyż w większości aspektów podmioty współzależą od siebie.
Odpowiedzi na określone pytania dotyczące prawników, świadczenia usług
prawniczych oraz wpływu globalizacji na oba podmioty nie są łatwe do uzyskania.
Generalnie jednak można postawić hipotezę, że globalizacja zwiększa możliwości
świadczenia międzynarodowych usług prawniczych przez polskich prawników.
Nowe możliwości oraz praktyka wynikająca z globalizacji prowadzą do tego, że polscy
prawnicy coraz częściej posługują się międzynarodowymi mechanizmami prawnymi
w świadczeniu usług lokalnych, coraz częściej świadczą w Polsce usługi na rzecz
cudzoziemców i zagranicznych firm, świadczą swoje usługi prawnicze poza granicami
Polski oraz uczestniczą w międzynarodowych mechanizmach prawnych i prawniczych.
Migrujący klienci zagraniczni również zwiększają skłonność jurystów do posługiwania się międzynarodowymi mechanizmami świadczenia usług prawnych oraz
uczestniczenia w globalizującym się świecie prawa i prawników. Samo świadczenie
usług z wykorzystaniem mechanizmów międzynarodowych prowadzi do tego, że powstają służące temu mechanizmy prawne. Prawnicze mechanizmy globalizacyjne
zwiększają skłonność jurystów do organizowania się w ponadkrajowe struktury
prawnicze: firmy prawnicze, korporacje, stowarzyszenia prawnicze, dzięki którym
praca międzynarodowa staje się bardziej efektywna. Liczne ograniczenia, bariery
i trudności w świadczeniu usług międzynarodowych sprawiają, że polscy prawnicy
obierają różne strategie na tej drodze2.
Można przyjąć, że usługi prawnicze podlegają modyfikacjom z warunkach upłynniania się gospodarek w ramach powstającej właśnie jednej gospodarki ogólnoświatowej. Prawnicy dostosowują się do zmian jako usługodawcy otoczenia biznesu.
Usługi prawnicze podlegają także zmianom pod wpływem globalizacji procesów
społecznych, politycznych i kulturowych. Powszechne prawo międzynarodowe oraz
prawo organizacji regionalnych, np. Unii Europejskiej, sprawia, że usługi te podlegają
szybszym procesom umiędzynaradawiania, globalizacji, a wraz z ograniczaniem barier prawnych i pozaformalnych stają się prawdziwie międzynarodowe. Najlepszym
przykładem jest polityka Unii Europejskiej3.
II.
1.
2.
3.
4.

2
3

12

Ibid., s. 199–273.
James R. Faulconbridge, Jonathan V. Beaverstock, Daniel Muzio, Peter J. Taylor, Global Law
Firms, op. cit.

Sprawdzenie wszystkich hipotez badawczych nie należy do zadań łatwych, z uwagi
na złożoność i szerokość tematyki. Również zmierzenie wielu z tych wartości nie jest
możliwe. Można przyjąć jednak podstawowe wskaźniki odnoszące się do poszczególnych czynników umiędzynarodowienia usług prawniczych świadczonych przez
polskich radców prawnych i adwokatów. Ich spełnienie, stopień natężenia oraz forma
świadczą o prawdziwości stawianych hipotez:
1. Wskaźnikiem określającym umiędzynarodowienie polskich prawników i ich
usług jest wielkość, sposób i forma podejmowania przez nich świadczenia usług
prawniczych poza Polską
2. Również kryterium pozwalającym na stwierdzenie, że polscy prawnicy są prawnikami międzynarodowymi, zaś ich usługi podlegają wpływom globalizacyjnym, jest
wielkość, sposób i forma udziału jurystów w pracach krajowych lub międzynarodowych organizacji prawniczych zajmujących się sprawami międzynarodowego
świadczenia usług.
3. Wielkość, sposób i forma kompetencji polskich radców prawnych lub adwokatów
i otrzymanej przez nich edukacji w zakresie międzynarodowym świadczy o umiędzynarodowieniu polskich jurystów i ich usług.
4. Wielkość i cechy prawników zagranicznych świadczących swoje usługi prawnicze
w kraju także wskazują na umiędzynarodowienie usług prawniczych w Polsce.
5. Na globalizację polskich prawników i świadczonych przez nich usług wskazuje
także stopień i natężenie posługiwania się przez nich instytucjami prawa krajowego
i międzynarodowego dotyczących ponadkrajowego świadczenia usług prawniczych.
6. Powstawanie aktów i praktyk międzynarodowego porządku prawnego dotyczących pozycji i roli jurystów wskazuje na globalizację zawodu prawnika i usług
prawniczych, również polskich adwokatów i radców prawnych.
7. Wielkość i forma barier w międzynarodowym świadczeniu usług prawniczych
ujawnia problemy globalizacji usług prawniczych, które dotykają także polskich
prawników. Przełamywanie tych ograniczeń wskazuje na presję prawników na systemy prawne i kulturowe w celu wyeliminowania barier.
8. Zasadniczym wskaźnikiem określającym wpływ globalizacji na polskich prawników i świadczone przez nich usługi prawnicze jest wielkość, sposób i forma udziału
klientów zagranicznych w procesie świadczenia usług prawniczych w Polsce.
Większość ze wskaźników może zostać bardziej uszczegółowiona w odniesieniu
do konkretnej wartości. Na dalszych etapach operacjonalizacja pojęć odbywa się
na poziomie empirycznym. Trudno jest przyjąć bardzo konkretne i mierzalne wskaźniki dla zbadania każdej wartości. Na podstawie wstępnych analiz i badań pilotażowych zauważono, że osiąganie wskaźników na minimalnym poziomie świadczy już
o wypełnieniu założeń. Brak statystycznego materiału porównawczego uniemożliwia
ustalenie wskaźników kwantyfikowalnych. Nadto eksploracyjny i eksplifikacyjny
charakter badania powodują, że zdefiniowanie wskaźników mierzalnych nie jest
niezbędne. Dlatego też rezygnowano z kwantytatywnych wskaźników świadczących
o prawidłowości danej hipotezy, przyjmując te o charakterze jakościowym4.
4

J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002, s. 43–59; P. Stronkowski, ABC wskaźników
w projektach edukacyjnych, Warszawa 2010, s. 8–72.
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2. Podmiotowy zakres badania, pojęcia i terminy

Prowadzone badania dotyczą adwokatów i radców prawnych, znajdujących się
w specyficznej sytuacji zawodowej oraz funkcjonujących w konkretnej strukturze.
Sytuację tę możemy określać mianem globalizacji. Podmiotami badania nie są wyłącznie sami prawnicy, lecz także usługi prawnicze świadczone na rzecz konkretnych
grup klientów. Dodatkowo objęta badaniem jest sama sytuacja, w której funkcjonują
usługi badawcze i prawnicy, którą określamy jako globalizację. Te trzy elementy
badania wykazują pewną strukturę, w którą są wpisane. Stąd też sama struktura i jej
składowe stanowią ostatni samoistny podmiot badawczy. Nie można jednak zapomnieć
o tym, że wszystkie są ze sobą powiązane. Stąd też te powiązania muszą znajdować
się w centrum obecnych zainteresowań badawczych. Szczegółowe nakreślenie podmiotowego zakresu badania pozwala nam ściśle skoncentrować się na odpowiednich
aktorach, zjawiskach, faktach, sytuacjach oraz związkach pomiędzy nimi. Dokładne
zakreślenie poszczególnych podmiotów badawczych ułatwia precyzyjne przeprowadzenie procesu badawczego. Nadto umożliwia stosunkowo łatwe rozkodowanie sensu
całej procedury badawczej.
Korpus pojęciowy całego badania został skonstruowany w oparciu o kilka dyscyplin naukowych. Pojęcia funkcjonujące w naukach prawnych zestawiono z pojęciami
socjologicznymi i antropologicznymi oraz kulturoznawczymi. Z racji złożoności
analiz i często ich przekrojowego charakteru zakresy pojęciowe łączą się, nakładają i uzupełniają. Często balansowanie pomiędzy różnymi „światami” nauki może
budzić kontrowersje co do granic ich używania. Wiele z nich nie ma dokładnych
ram definicyjnych w nauce, aktach prawnych lub uzusie językowym. Niektóre są
na tyle skomplikowane znaczeniowo, iż wymagają dogłębnej znajomości poruszanej
tematyki. Potoczne rozumienie wielu z nich może okazywać się niewystarczające
lub wręcz mylące. Dlatego też przygotowano katalog najczęściej pojawiających się
w opracowaniu pojęć. Dzięki niemu łatwiej będzie odbiorcom zrozumieć ich znaczenia i podążać za rozumowaniem Autora, jak również dobrać odpowiedni zakres
do konkretnej tematyki i poruszanej kwestii. Nie jest to katalog zamknięty. Niektóre
bardziej specjalistyczne znaczenia pojęć mogą być wyjaśniane przy okazji omawiania szczegółowych tematów. Równocześnie analizując określone pojęcia możemy
odkrywać szczegółowy podmiotowy zakres badania.

Juryści, prawnicy, adwokaci i radcowie prawni
Głównymi podmiotami badania są polscy radcowie prawni i adwokaci oraz
prawnicy zagraniczni praktykujący w Polsce i legalnie posługujący się tytułami
zawodowymi, oraz wykonujący zawody prawnicze na podstawie prawa polskiego
lub prawa innych krajów w powiązaniu z prawem międzynarodowym (głównie Unii
15

Europejskiej). Prawników takich można nazywać prawnikami licencjonowanymi
(charterem lawyers, authorized lawyers)5. W konsekwencji oznacza to, że konkretna jurysdykcja (zazwyczaj kraj) udziela danej osobie pozwolenia na posługiwanie
się odpowiednim tytułem zawodowym i świadczenia usług prawniczych na ściśle
określonych zasadach. Linię demarkacyjną ustanowioną pomiędzy zawodami radcy
prawnego i adwokata (prawnikami licencjonowanymi) a innymi zawodami prawniczymi wyznacza spełnienie następujących kryteriów: pełnej legalności wykonywania
zawodu, uznania publicznego dla tytułu zawodowego, posiadania uznanego wykształcenia prawniczego oraz świadczenia usług prawnych lub wykonywania pracy
na wolnym rynku6
Na gruncie obecnego studium pojęcie prawnik należy rozumieć jako angielskie
lawyer lub łacińskie causidicus, chyba że wskazano inaczej7. Pojęcie zaś jurysty lub
specjalisty prawniczego należy rozumieć szerzej8. W zakres tego pojęcia wchodzą
także osoby, które nie są radcami prawnymi lub adwokatami (prawnikami licencjonowanymi) lub prawnikami w rozumieniu causidicus. Stąd też określenie jurysta
można znajdować zastosowanie do prawników takich jak sędziowie, prokuratorzy,
komornicy sądowi, zawody paraprawnicze i inne osoby świadczące usługi prawnicze. Dokładne rozróżnienie tych pojęć ma szczególne znaczenie, gdyż w zależności
od kraju stosuje się różne legalne i zwyczajowe definicje osób świadczących różnego typu usługi prawne. Brak zaś dokładnego określenia zakresów pojęciowych
doprowadziłoby do trudności w rozpoznawaniu pozycji prawników pochodzących
z różnych krajów.
Radcę prawnego oraz adwokata określa się w podobny sposób – są to osoby,
które ukończyły studia prawnicze, wykonujące zawody zaufania publicznego,
polegające na świadczeniu usług prawnych na zasadach rynkowych, regulowane ustawowo, których wykonywanie podlega specjalnej ochronie prawnej, zaś
dostęp do ich wykonywania jest ściśle określony przepisami prawa. Przedstawiciele obu zawodów mają wyższe wykształcenie prawnicze, obowiązkowo należą
do korporacji zawodowej (samorządu), zdają egzamin zawodowy oraz odbywają
przygotowanie zawodowe wraz z praktyką – aplikację (z pewnymi wyjątkami),
są też zobowiązani posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej. Świadczenie
pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata polega w szczególności
na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych,
opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami
5

6

7

8
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Admission to practice law, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Admission_to_practice_
law&oldid=956268465 [14 maj 2020 r.].
J. Chotkowski, Rynek jako podstawowa instytucja gospodarki : pojęcie, struktury, efektywność,
„Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”
2013, nr 101, s. 53–65.
A. Kolb, Rechtspflege in der Provinz: ein „causidicus” am Rande der Alpen [w:] Muscheler, K. Römische Jurisprudenz – Dogmatik, èberlieferung, Rezeption. Festschrift für Detlef Liebs zum 75.
Geburtstag, Berlin 2011, s. 342–344; Lawyer, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lawyer
&oldid=955285790 [14 maj 2020 r.].
Jurist, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jurist&oldid=955571627 [14 maj 2020 r.].

i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie
przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim
Trybunałem Praw Człowieka9.
W Polsce mamy zatem do czynienia z dwiema formalnie odmiennymi grupami
zawodowymi, które de facto wykonują te same obowiązki i czynności. Jest to sytuacja
niespotykana w innych krajach Unii Europejskiej. Według utartej opinii społecznej radcowie prawni są specjalistami od spraw innych niż karne i rodzinne10. Co więcej, radcowie
prawni oraz adwokaci mogą prowadzić swoją działalność indywidualnie lub działając
w spółce (w ramach firmy prawniczej, kancelarii prawnej). Dodatkowo radcowie prawni
mogą być związani stosunkiem pracy. Działalność radców prawnych została określona
w ustawie o radcach prawnych11, zaś adwokata w ustawie prawo o adwokaturze12.
Oczywiście, istnieją w Polsce także inne zawody określane jako prawnicze lub
paraprawnicze. Można je podzielić na trzy grupy: zawody prawnicze nieregulowane,
zawody prawnicze nierynkowe oraz parazawody prawnicze. Można świadczyć usługi
prawne nie będąc radcą prawnym lub adwokatem, czyli uczestniczyć w nieregulowanym rynku świadczenia usług prawnych13. Obecnie toczy się burzliwa dyskusja nad
ograniczeniem prawa do świadczenia usług prawnych osobom, które nie posiadają
statusu radcy prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego14.
Drugą grupą są uznane prawnie i szanowane zawody prawnicze, które to odróżnia od radców prawnych i adwokatów, że ich wykonywanie nie jest bezpośrednio
związane ze świadczeniem prawnych usług rynkowych. Sędziowie15, prokuratorzy16,
legislatorzy17, radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa18 oraz inny personel
9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

A. Bereza i in., Zawód radcy prawnego: historia zawodu i zasady jego wykonywania, Warszawa
2017, s. 267–269.
A. Bereza, Ewolucja statusu radcy prawnego w postępowaniu karnym, „Studia Iuridica Lublinensia. Od prawa przeszłego do współczesnego: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu” 2016, t. 25, nr 3, s. 64–82; K. Gadowska, Otwarcie zawodów adwokata
i radcy prawnego w Polsce po 1989 roku, „Prakseologia” 2018, nr 160, s. 243–289.
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 z późn. zm.); W. Bednarczyk, D. Szałkiewicz, A. Czajkowska, Ustawa o radcach prawnych, Warszawa 2017; T. Scheffler i in., Ustawa o radcach prawnych: komentarz, Warszawa 2018.
D. Michta, Prawo o adwokaturze: komentarz, Poznań 2012; Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo
o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 z późn. zm.).
M. Gnusowski, Konkurencyjność kancelarii prawnych: jak zdobyć i utrzymać przewagę?, Warszawa 2017, s. 37–38; B. Sołtys, Formy organizacyjnoprawne świadczenia usług prawniczych i ich
ograniczenia w prawie polskim, op. cit., s. 99–102.
K. Borowska, Nazwa kancelaria prawna zastrzeżona tylko dla radców i adwokatów, „Rzeczpospolita”, nr 4.11.2015; Opinia o projekcie ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (druk nr 862 Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, IX Kadencja), 12 wrzesień
2018 r.; Projekt ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych, 28 styczeń 2019 r.
M. Siwek, Prawa i obowiązki sędziego, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2006, t. 9, nr 13, s. 37–51.
P. Kardas, Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego,
„Prokuratura i Prawo” 2012, nr 9, s. 12–45.
R. Iłowiecki, Status legislatora w organach władzy publicznej: zawód legislator, „Przegląd Sejmowy” 2010, t. 18, nr 6, s. 27–48.
Ścieżka kariery, https://www.prokuratoria.gov.pl/sciezka-kariery,m,mg,28,43 [2 marzec 2019 r.].
17

sądów i prokuratur (asesorzy19, referendarze sądowi20, aplikanci, asystenci sędziego
i inni21) są zawodowymi prawnikami, którzy jednak nie świadczą usług prawnych,
lecz obracają się w wewnętrznych strukturach wymiaru sprawiedliwości. Nie reprezentują oni wolnych zawodów, lecz są funkcjonariuszami publicznymi, prawnikami
świadczącymi na określonych zasadach usługi publiczne.
W przypadku notariuszy i komorników sądowych mamy do czynienia z osobami
prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek, lecz zakres świadczonych przez nie usług prawnych jest bardzo wąski. Notariusze generalnie wykonują
czynności poruczone im przez państwo polskie, nie zaś według własnego uznania.
Ich swoboda świadczenia usług jest więc ograniczona22. W przypadku komorników
sądowych mamy do czynienia z widocznym ograniczeniem swobody funkcjonowania
na rynku usług, ponieważ pracują oni wyłącznie przy sądach rejonowych23.
Trzecią grupą zawodową są zawody paraprawnicze. Doradca restrukturyzacyjny24,
rzecznik patentowy25, doradca podatkowy26, kontroler27, biegły rewident28, kurator
sądowy29 to osoby zazwyczaj będące prawnikami30. Oprócz kuratora sądowego
i kontrolera osoby te wykonują wolne zawody na zasadach w pełni rynkowych. Są
to grupy zawodowe legalnie funkcjonujące w Polsce i uznane przez państwo polskie,
które w odróżnieniu od radców prawnych i adwokatów nie muszą spełniać kryterium
wykształcenia prawniczego. Istnieje kilka ścieżek dojścia do wykonywania tych
zawodów, nie wszystkie wiążą się z ukończeniem studiów prawniczych. Również
zakres świadczonych usług nie zawsze sprowadza się do pomocy prawnej.
Z racji bardzo podobnych sposobów definiowania radcy prawnego oraz adwokata ze względów gospodarczych i społecznych, a także zbliżonego statusu
na rynku pracy, uregulowań prawnych, uprawnień i statusu społecznego przy19

20

21

22
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28
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30
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J. Maziarz, O niektórych praktycznych problemach związanych z przywróceniem instytucji asesora
sądowego, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2018, nr 1, s. 137–152.
M. Szwast, Referendarz sądowy w sądownictwie powszechnym – status prawny, rozwój kompetencji i jego ograniczenia, Warszawa 2016, s. 1–27.
A. Pietryka, M. Szwast, Asystenci sędziów i pracownicy sądów jako ważne ogniwo procesu orzeczniczego w sądach, Warszawa 2013, s. 1–37.
A. Oleszko, Prawo o notariacie: komentarz, Warszawa 2016, t.1, s. 46–63.
J.J. Mrozek, Komornik sądowy – funkcjonariusz publiczny czy przedsiębiorca?, „Civitas et Lex”
2018, t. 17, nr 1, s. 226–227.
K. Czepukojć, Doradca restrukturyzacyjny – nowy zawód regulowany, http://www.codozasady.pl/
doradca-restrukturyzacyjny-nowy-zawod-regulowany/ [2 marzec 2019 r.].
A. Lazarowicz, Jak zostać rzecznikiem patentowym, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-zostac-rzecznikiem-patentowym [2 marzec 2019 r.].
R. Biernat, Deregulacja zawodu doradcy podatkowego jako naruszenie interesu podatnika, „Studia
Prawno-Ekonomiczne” 2014, nr 93, s. 12–22.
E. Jarzęcka-Siwik, M. Berek, B. Skwarka, Z. Wrona, Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty
funkcjonowania kontroli państwowej, Warszawa 2018, s. 245–313.
Biegli Rewidenci, https://www.pibr.org.pl/pl/biegli [2 marzec 2019 r.].
A. Brudnoch, B. Grabowska-Moroz, Status zawodowych kuratorów sądowych w polskim wymiarze
sprawiedliwości, Warszawa 2016, s. 1–29.
A. Nowak-Gruca, Nietypowe zawody prawnicze, https://dopierwszejpracy.pl/aleksandra-nowak-gruca/nietypowe-zawody-prawnicze [2 marzec 2019 r.].

jęto, że te dwa zawody będą traktowane jednolicie, mając jednak na uwadze,
że z normatywnego punktu widzenia są to dwie różne grupy zawodowe, których
istnienie regulują różne ustawy. Należy przy tym podnieść, że w prawodawstwie
Unii Europejskiej oba zawody są traktowane identycznie.
Z tych względów pojęcie prawnik będzie rozumiane także jako radca prawny
lub adwokat zgodnie z definicją legalną stosowaną przez UE31. Nie będzie zaś dotyczyło innych zawodów prawniczych i paraprawniczych, z wyłączeniem prawników
zagranicznych oraz osób przygotowujących się do wykonywania zawodu prawnika
(aplikantów). Wszelkie analizy będą więc dotyczyły jedynie prawników, którzy działają na wolnym rynku – krajowym lub międzynarodowym i świadczą usługi na rzecz
poszczególnych klientów na zasadach wolnorynkowych (komercyjnych). Aktywność
prawników świadczących usługi publiczne lub dla dobra ogółu – takich jak np. sędziowie czy prokuratorzy – zostaje pominięta32. W przypadku świadczenia zarówno
usług publicznych, np. w ramach pomocy prawnej udzielanej z urzędu, oraz usług
komercyjnych przyjmuje się, że o jego statusie decyduje dominujący typ świadczenia
usług. Stąd też adwokatów i radców prawnych zalicza się do prawników komercyjnych, zwanych także usługowymi, rynkowymi lub prawnikami licencjonowanymi.
Do tej grupy zalicza się także wszystkich innych jurystów, którzy pracują pod nadzorem lub wspólnie z radcami prawnymi, adwokatami lub prawnikami zagranicznymi
w ramach jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że pracownicy firm prawniczych, korporacji prawniczych, kancelarii prawnych prowadzonych przez adwokatów,
radców prawnych lub prawników zagranicznych, nawet jeśli nie posiadają licencji
prawniczej, będą zaliczani do osób badanych przez pryzmat kierujących ich firmami
prawniczymi. Do tej grupy zalicza się także prawników wewnętrznych (in-house
lawyers), niebędących prawnikami licencjonowanymi, którzy działają wespół z adwokatami i radcami prawnymi w ramach jednej struktury firmowej33.
Analiza sytuacji prawników zagranicznych praktykujących w Polsce oraz osób
przygotowujących się do wykonywania zawodu prawnika (aplikantów) również stanowi składową obecnych poszukiwań naukowych. Prawnicy zagraniczni to osoby,
które legalnie wykonują zawód regulowany w jakimkolwiek państwie oraz dodatkowo
pracują legalnie jako prawnicy stale lub tymczasowo w Polsce (zagraniczni prawnicy licencjonowani). Oznacza to, że prawnicy zagraniczni posiadają jedną główną
siedzibę zawodową, np. we Francji, lecz legalnie świadczą swoje usługi prawnicze
także w Polsce. Juryści ci podlegają wszelkim zasadom pracy w swoim głównym
kraju (kraju pochodzenia, kraju siedziby, kraju macierzystym), zaś praca w innym
kraju ma charakter dodatkowy, subsydiarny. Istotnym jest, że za prawnika zagranicznego co do zasady uznajemy te osoby, które wykonują swój zawód w pełni zgodnie
z prawem kraju pochodzenia oraz prawem polskim. Powinni posiadać wpis na listę
31

32
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art. 1 Dyrektywa Rady z dnia 22 marca 1977 r. mająca na celu ułatwienie skutecznego korzystania
przez prawników ze swobody świadczenia usług (Dz.U. L 78 z 26.3.1977).
O. Lissowski, Usługi publiczne i usługi w interesie ogólnym – koncepcja i niektóre problemy instytucjonalne marketyzacyjnej modernizacji świadczenia usług publicznych w Unii Europejskiej,
„Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie” 2017, nr 74, s. 9–27.
D. Hołubiec, Prawnik firmowy, czyli in house lawyer, „Kancelaria”, nr 1.09.2009.
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prawników zagranicznych praktykujących w Polsce, dokonany w jednej z okręgowych
izb adwokackich lub radcowskich. Status prawnika zagranicznego jest specjalnie
uregulowany prawem polskim i Unii Europejskiej34. Prawnicy zagraniczni, którzy są
licencjonowanymi prawnikami w krajach Unii Europejskiej i całego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, mogą być także zwani prawnikami europejskimi. Inni
prawnicy zagraniczni, którzy wykonują czynności i świadczą usługi między krajowe,
lecz nie posiadają stosownej licencji (prawa wykonywania zawodu), nie znajdują się
w centrum zainteresowania analiz, a problem jest jedynie sygnalizowany.
Stosowane w pracy pojęcia prawnik ponadkrajowy oraz prawnik transgraniczny
ściśle łączą się z tematem świadczenia usług transgranicznych, międzykrajowych i ponadkrajowych. Prawnicy określani w ten sposób to licencjonowani prawnicy krajowi,
którzy świadczą swoje usługi „przez granicę”. Oznacza to, że ich praca odbywa się
w co najmniej dwóch krajach (dwóch jurysdykcjach), jest jednak pracą krajową rozszerzoną o elementy zagraniczne. Przykładowo, polski adwokat reprezentuje klienta
przez sądem w Cieszynie w sprawie o opiekę nad dzieckiem, w sytuacji gdy jeden
z rodziców zamieszkuje w czeskim Cieszynie. Sprawa jest prowadzona w Polsce, lecz
elementy postępowania, np. przesłuchanie, są prowadzone także po stronie czeskiej.
Prawnik jest prawnikiem krajowym w Polsce, lecz w Czechach działa jako prawnik
zagraniczny. Świadczona usługa ma jednak charakter transgraniczny. Prawnicy ponadkrajowi, zwani także transgranicznymi, są ściśle związani z jednym krajem swojej
praktyki, lecz w razie konieczności świadczą elementy usługi prawniczej poza nim,
czyli transgranicznie. Jako juryści krajowi okazjonalnie korzystają ze statusu prawnika
zagranicznego w innym kraju. Tego typu zjawisko najczęściej zachodzi w strefach
przygranicznych i znajduje się ono w sferze zainteresowań badawczych.
Pojęcie prawnik zagraniczny łączy się także z pojęciem prawnik międzynarodowy. Nie są to pojęcia tożsame – prawnik międzynarodowy to jurysta, który świadczy
usługi prawnicze niezwiązane ściśle z jedną jurysdykcją krajową (krajem). Posiada
licencję prawniczą wydaną w jednym kraju (kraju macierzystym), często świadczy
także usługi prawnicze w innych krajach, niemniej jednak – odmiennie niż u prawnika
zagranicznego – ich zakres, jego sytuacja pracownicza, środowisko pracy, a także
często sposób życia są oderwane od realiów poszczególnych krajów. Zazwyczaj
prawnicy międzynarodowi zajmują się prawem międzynarodowym (publicznym
i prywatnym), szczególnie sprawami gospodarczymi na wielką skalę, arbitrażem
międzynarodowym, prawem morza, prawem traktatów, międzynarodowym prawem
karnym, pracują w międzynarodowych organizacjach międzynarodowych. To wysokiej
klasy specjaliści, którzy bardziej funkcjonują w zglobalizowanym świecie korporacji
prawniczych, niż realiach danego (danych) krajów35.
34
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Dyrektywa Rady z dnia 22 marca 1977 r. mająca na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez
prawników ze swobody świadczenia usług; K. Kłaczyńska, M. Kłaczyński, Świadczenie przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Polsce: komentarz, Warszawa 2004; R.K. Tabaszewski,
Prawnicy zagraniczni jako uczestnicy profesjonalnego obrotu prawnego w Polsce, „Roczniki Nauk
Prawnych” 2017, t. 22, nr 2, s. 53–72; Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników
zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1874 z późn. zm.).
R.B. Bilder, On Being an International Lawyer, „Loyola University Chicago International Law
Review” 2006, t. 3, nr 2, s. 135–147.

Jedną z podgrup objętych badaniem są osoby aspirujące do zawodu prawnika.
Zazwyczaj nazywamy ich aplikantami adwokackimi lub aplikantami radcowskimi.
Osoby te ukończyły studia prawnicze oraz uczestniczą w dalszym procesie kształcenia. Generalnie ich funkcjonowanie znajduje oparcie w krajowym prawodawstwie,
niemniej jednak zakres pracy jako prawników jest ograniczony36. Często świadczą
usługi prawnicze podobnie jak pełnoprawny adwokat lub radca prawny, zawsze jednak
z upoważnienia pełnoprawnego prawnika oraz na jego rachunek37. Z racji aktywnego
udziału w świadczeniu usług oraz faktu, że bycie aplikantem jest pewnym krokiem
na drodze do zawodu adwokata lub radcy prawnego, warto dokładniej przyjrzeć się
tym grupom. Zaliczono tu również osoby, które zostają radcami prawnymi lub adwokatami w sposób specjalny (pozaaplikacyjny)38

Usługi prawnicze
Usługi prawnicze przybierają różne kształty, funkcjonują w wielu kontekstach oraz
w różny sposób zależą od innych podmiotów badania. Stąd też dokładne zdefiniowanie jest
warunkiem prawidłowego określenia tego podmiotu badania. Pojęcie usług prawniczych
może jednak wzbudzać pewne zastrzeżenia. Często spotykamy się z pojęciami usługi
prawne oraz usługi prawnicze. Może się wydawać, że zakres znaczeniowy tych pojęć jest
identyczny. Nie można jednak się z tym zgodzić. Usługi prawne posiadają szerszy zakres
niż pojęcie drugie. Warto sięgnąć po analogię. W praktyce obrotu prawnego przyjmuje
się, że za pomocą języka prawniczego dokonuje się wykładni języka prawnego. Język
prawniczy jest pochodną języka prawnego, a zarazem techniczną, codzienną i zrozumiałą
formą komunikowania treści prawnych. Nierzadko przyjmuje formę żargonu zawodowego,
dzięki któremu można w sposób zrozumiały wyjaśnić język prawny39.
Podobnie usługi prawne to wszelkie usługi40 w zakresie prawa, także usługi publiczne świadczone przez prawników nierynkowych, np. sędziów41. Usługi prawnicze
zaś są to usługi świadczone przez prawników na zasadach rynkowych, a na potrzeby
niniejszych rozważań – radców prawnych, adwokatów, prawników zagranicznych oraz
36
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D. Michta, Prawo o adwokaturze: komentarz, Poznań 2012; T. Scheffler i in., Ustawa o radcach
prawnych: komentarz, Warszawa 2018; art. 32 – art. 38 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
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międzynarodowych. W prawie krajowym i międzynarodowym brakuje jednak legalnej
definicji usług prawnych i usług prawniczych. Zazwyczaj prawodawcy posługują
się tymi pojęciami wymiennie bez względu na język dokumentu. Unia Europejska
przyjęła jednak, że usługi prawnicze obejmują usługi doradztwa i reprezentowania we
wszelkich postępowaniach sądowych i pozasądowych, usługi redagowania projektów
dokumentacji prawnej i aktów prawnych, doradztwo w zakresie certyfikacji, usługi
powiernictwa i sądownictwa polubownego. Oznacza to, że mogą je pełnić wyłącznie
osoby świadczące usługi rynkowe, czyli radcowie prawni i adwokaci42. W tym sensie
posługujemy się tu pojęciem usługi prawnicze.
Pojęcie usługi prawnicze często rozumiemy w kontekście rynku, rynku usług,
krajowego rynku usług, zaś obecnie także w kontekście rynku usług Unii Europejskiej
oraz rynku wewnętrznego Unii. Definiując rynek wewnętrzny UE, warto posiłkować
się ogólną definicją legalną, w której znajdujemy stwierdzenie, że jest to obszar bez
granic wewnętrznych, w którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób,
usług i kapitału. Rynek usług Unii jest po prostu częścią składową jednolitego rynku
europejskiego. Usługi zaś świadczone na rynku wewnętrznym Unii pomiędzy co
najmniej dwoma krajami są usługami transgranicznymi, ponadkrajowymi. Jeżeli
więc polski prawnik prowadzi sprawę klienta zarówno w Czechach, jak i Polsce, to
jest to usługa transgraniczna. Jeżeli jednak czeski prawnik prowadzi sprawę polskiego
klienta wyłącznie w Polsce, nie jest to usługa transgraniczna, lecz wewnątrzkrajowa.
Przyglądając się praktyce rynkowej i urzędowej, należy podkreślić, że w razie uobecnienia się najmniejszego elementu transgranicznego usługa krajowa jest klasyfikowana
jako ponadkrajowa43.
Dość często można spotkać się z wymiennym posługiwaniem się pojęciami świadczenie pracy przez prawnika oraz świadczenie usług przez prawnika. Są to pojęcia
bliskoznaczne w potocznym znaczeniu, natomiast w sytuacjach prawniczych od siebie
różne. Świadczenie pracy przez prawnika co do zasady winno następować w ramach
prawnych prawa pracy. Oznacza to, że prawnik działający w Polsce podlega stosunkowi pracy zdefiniowanemu w art. 22 Kodeksu Pracy lub w analogicznych ustawach
innych krajów44. Świadczenie zaś usług przez prawnika poddane jest normom prawnym
prawa cywilnego w zakresie umów zlecenia, ewentualnie umowy o świadczenie usług
lub innych umów nienazwanych polskiego lub zagranicznego porządku prawnego45.
Zasadniczo to sytuacja prawna danej grupy zawodowej jurystów kształtuje ich pozy42
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cję prawną względem prawa pracy lub prawa cywilnego w kraju lub za granicą. To
normy konstytuujące dany zawód prawniczy wskazują, w jakiego typu stosunkach
zależności może znaleźć się dany typ prawnika. Przykładowo, polscy adwokaci nie
mogą (co do zasady) pozostawać w stosunku pracy46.
Najistotniejszym jest jednak zewnętrzny odbiór pracy (świadczenia usług) przez
prawnika. Z zewnętrznego punktu widzenia klienta, samorządu zawodowego, państwa,
Unii Europejskiej nie ma znaczenia, jaki szczegółowy stosunek prawny wiąże prawnika z klientem, firmą prawniczą czy inną organizacją. Również w świecie prawniczym
granice pomiędzy aktywnością prawnika w ramach stosunku pracy czy w stosunkach
cywilnoprawnych się zacierają. Dotyczy to szczególnie sytuacji transgranicznego lub
międzynarodowego świadczenia usług (pracy), kiedy w grę wchodzi wiele reżimów
prawnych, różnie kształtujących status jurystów na rynku. Zazwyczaj także czymś
innym jest stosunek prawny łączący danego prawnika z firmą prawniczą (kancelarią),
niż ze światem zewnętrznym, głównie klientem. Ten pierwszy stosunek może być
stosunkiem pracy, natomiast stosunek firmy prawniczej do otoczenia zewnętrznego
jest stosunkiem usługodawcy do usługobiorcy47. Z tych powodów przyjmuje się,
że pojęcia świadczenie pracy przez prawników oraz świadczenie usług prawniczych
będą stosowane w tej pracy wymiennie.
Prawnicy świadczą swoje usługi prawnicze w różnego typu zorganizowanych
formach, które większość krajów ściśle reguluje. Funkcjonujące na rynku firmy prawnicze (przedsiębiorstwa prawnicze) przyjmują też różne formy prawne. W Polsce są
to głównie spółki cywilne lub firmy jednoosobowe. Usługi prawnicze są świadczone
także w ramach udzielania pomocy prawnej firmom na zlecenie działów prawnych,
instytucjom publicznym, organizacjom międzynarodowym oraz klientom po podpisaniu jednorazowych umów cywilnoprawnych lub pracowniczych. Prawnicy świadczą
swoje usługi także na rzecz różnych organizacji politycznych, pozarządowych czy
branżowych48.
Bez względu jednak na formę i zasady świadczenia usług prawniczych przez
prawników, za firmę prawniczą należy uznawać taki podmiot, dla którego dominującym typem działalności jest świadczenie usług prawniczych. W realiach polskich
takie organizacje, bez względu na formę organizacyjną, mogą być również zwane
kancelariami prawnymi. Podmioty, zajmujące się innymi sprawami niż prawne, lecz
angażujące prawników, np. poprzez swoje działy prawne, nie mogą zostać uznane
za firmy prawnicze i w niniejszej pracy zostały sklasyfikowane jako klienci prawników.
Korporacje prawnicze to firmy prawnicze o dużym, zazwyczaj międzynarodowym zasięgu działania, zatrudniające co najmniej kilkudziesięciu prawników, niekoniecznie licencjonowanych, lub związane prawnie z kilkudziesięcioma prawnikami,
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B. Sołtys, Formy organizacyjnoprawne świadczenia usług prawniczych i ich ograniczenia w prawie polskim, op. cit.
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posiadające swój własny kapitał. Pojęcie korporacja prawnicza ma swoje korzenie
w kulturze amerykańskiej. Nie należy go mylić z korporacją jako organizacją członkowską w rozumieniu samorządowym, stowarzyszeniowym49. Z pracą w ramach
korporacji prawniczych wiążą się głównie dwa pojęcia: prawnik wewnętrzny (in-house
lawyer, prawnik korporacyjny) – prawnik niemający kontaktu z klientem i rynkiem
usług prawniczych, oraz prawnik zewnętrzny – prawnik świadczący zewnętrzne
rynkowe usługi prawne w imieniu korporacji prawniczej.

Globalizacja, europeizacja, klienci
Globalizacja i zjawiska z nią związane spajają prawników i świadczone przez nich
usługi w jedną, międzynarodową całość. Nie sposób je wszystkie wymienić i dokładniej
określić. Na potrzeby obecnego studium najistotniejsza jest globalizacja prawa i samych
prawników, usług prawniczych oraz światowe oddziaływanie i powiązanie struktur gospodarczych. Co do zasady jednak powinniśmy uznać, że globalizacja to ogół procesów
prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw,
gospodarek, kultur, systemów prawnych, czego efektem jest tworzenie się „jednego
świata”, światowego społeczeństwa, zanikanie kategorii państwa narodowego, kurczenie
się przestrzeni społecznej i wzrost tempa interakcji poprzez wykorzystanie technologii
informacyjnych oraz wzrost znaczenia organizacji ponad- i międzynarodowych50. Wyraźnie należy podkreślić, że polscy prawnicy, firmy prawnicze, struktury organizacyjne
oraz całe prawo podlegają silnym procesom globalizacyjnych51. Właśnie one spajają
tych prawniczych aktorów z globalnymi procesami umiędzynarodawiania. Dlatego tak
istotnym jest przyglądanie się formom i sposobom podlegania polskich jurystów tym
ogólnym procesom. Stąd też globalizacja staje się podmiotem prowadzonego badania.
Często możemy się spotkać z pojęciami integracja europejska oraz europeizacja. Są one ugruntowane w naukach politycznych, stosunkach międzynarodowych,
naukach prawnych i kulturoznawstwie. Zakres obu wchodzi w szersze rozumienie
pojęcia globalizacja. Jednak regionalna specyfika ich zakresów jest na tyle odmienna,
że integracja europejska i europeizacja muszą być częściowo traktowane odrębnie
od rozmienia powszechnej globalizacji. Integracji europejskiej nie możemy jednak
utożsamiać z Unią Europejską, chociaż pojęcie to zazwyczaj funkcjonuje w tym
kontekście. Integracja europejska ma charakter wielopłaszczyznowy (kulturowy,
gospodarczy, polityczny, prawny itp.), często nawet szerszy, niż wynikałoby z granic
Europy czy kultury europejskiej. Raczej należałoby się skłaniać ku funkcjonalnemu
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rozumieniu integracji europejskiej, dalece wykraczającemu poza utarte szlaki systemowo-strukturalne w ujęciu politycznym52.
Pojęcie europeizacja również obciążone jest znaczeniem nadawanym pojęciu Unii
Europejskiej. Należy jednak odejść od wąskiego pojmowania tego kulturowego zjawiska. Europeizacja jest węższa znaczeniowo od pojęcia globalizacja i blisko wiąże się
z takimi pojęciami jak paneuropeizm oraz europeizm53. Dlatego europeizację należy
postrzegać bardziej jako zjawisko kulturowe, niźli polityczne. Geograficznie musi być
rozumiane jako istnienie kultury europejskiej i wpływ Europy, nie zaś jako europejski
kontynent54. Stąd należy przyjmować szeroką, funkcjonalną definicję wieloaspektowej
europeizacji świata, podobnie jak w przypadku integracji europejskiej55.
Klienci prawników są oczywiście decydującym czynnikiem świadczenia usług
prawniczych, jego najważniejszym elementem. Są jednak nie tylko ściśle powiązani
z samą usługą, lecz także z prawnikami i globalizacją. Klient to dowolny podmiot, który
otrzymuje usługę prawniczą. Nie ma tutaj znaczenia, czy usługa jest świadczona odpłatnie,
czy nie, na zasadach wolnorynkowych lub administracyjnie regulowanych, czy klient jest
konsumentem, czy innego typu podmiotem. Racją funkcjonowania na rynku prawników
jest świadczenie usług prawniczych na rzecz klientów, nawet jeżeli to czynią w ramach
procedur urzędowych56. Prawniczy klienci zagraniczni to klienci związani nie z rynkiem
krajowym, lecz zagranicznym. Oczywistym jest, że klientem zagranicznym będzie osoba
lub podmiot gospodarczy posiadający swoją siedzibę lub zwykłe miejsce pobytu poza
granicami jednego kraju, np. w Niemczech. Klientem zagranicznym będą także osoby,
które przebywają w Polsce tymczasowo, np. z powodu podjęcia pracy lub nauki, lecz są
ściśle związane z krajem macierzystym. Nie będzie nim jednak firma o pochodzeniu zagranicznym, która w Polsce funkcjonuje całkowicie niezależnie na podstawie krajowego
kapitału, pracowników i rynków zbytu, ani obcokrajowiec, który osiadł na stałe w Polsce.
Na potrzeby analiz każdorazowo za klienta krajowego będą uznawani Polacy lub
osoby polskiego pochodzenia, bez względu na to, czy stale mieszkają w kraju, czy
za granicą. Wynika to z faktu, że często jest niemożliwym do stwierdzenia, czy dany
klient jest jeszcze polskim rezydentem, czy już od dawna członkiem zagranicznej Polonii.

Struktury prawnicze, organizacje
Funkcjonowanie wszystkich podmiotów badania jest wpisane w strukturę kulturową, społeczną, gospodarczą i zawodową. Sama struktura i jej składowe stanowią
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1 Okręgowe izby radców prawnych

osobny, choć nieco wtórny podmiot badania. Nie sposób określić wszystkie cechy
struktury, w której funkcjonują bohaterowie badania. Wszystkie jej elementy zazębiają
się, przenikają i współzależą od siebie. Jednak znaczne oddziaływanie wywiera nie
tylko istnienie poszczególnych składników, lecz także rodzaj więzi, które je łączy.
Jednak z punktu widzenia głównych podmiotów badania, czyli radców prawnych
i adwokatów oraz wykonywanych przez nich usług prawniczych, najistotniejsze są
elementy stałe, które mają największy wpływ na pozostałe podmioty. Najważniejszymi
z nich są dobrowolne lub obligatoryjne struktury organizacyjne funkcjonowania prawników i świadczonych przez nich usług w poszczególnych krajach a nawet szerszych
połączeń w ramach globalizującego się świata. Są na tyle istotne i skomplikowane,
że należy je wyodrębnić i dokładnie podmiotowo zdefiniować.
Radcowie prawni oraz adwokaci są zobowiązani do przynależności do samorządów
zawodowych, osobno dla obu profesji. Organizacje te funkcjonują w oparciu o ustawy57,
57
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2 Okręgowe izby (rady) adwokackie

posiadając szerokie kompetencje w stosunku do prawników, w tym zagranicznych
i aplikantów. Do ich zadań należy m.in. nadawanie statusu zawodowego adwokata lub
radcy prawnego, szkolenie i egzaminowanie kandydatów, nadzór nad wykonywaniem
zawodu prawnika, szkolenie zawodowe, współpraca zagraniczna, wyrażanie zgody
na pracę prawników zagranicznych, animowanie i integrowanie środowiska, reprezentowanie samorządu na zewnętrz58. Organizacja samorządu radców prawnych różni się
od organizacji samorządu adwokackiego, aczkolwiek zachodzą znaczące podobieństwa.
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P. Razowski, Publicznoprawny status izb adwokackich – zarys problematyki, „Palestra” 2013, nr
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Samorządy zawodowe prawników dzielą się na samorządy regionalne oraz samorząd centralny o charakterze parasolowym względem struktur okręgowych. Rozkład
administracyjny i liczba izb okręgowych są ustalane przez same samorządy. Obecnie
istnieją 24 regionalne izby adwokackie oraz 19 regionalnych izb radców prawnych
dostosowane jeszcze do podziału administracyjnego kraju z 1975 roku59. Zazwyczaj
spotykamy się z określeniem „okręgowa izba radców prawnych w …” (OIRP) lub
„okręgowa rada adwokacka w …” (ORA). Na strukturze okręgowej spoczywa większość zadań i kompetencji samorządu zawodowego adwokatów i radców prawnych
w Polsce.
To drugie określenie zdaje się wskazywać, iż samorząd adwokacki raczej eksponuje
organ zarządzający izbą – radę, która posiada gros kompetencji stanowiących w izbie.
De iure jednak samorząd adwokacki także dzieli się na okręgowe izby adwokackie.
Organem zarządzającym okręgowymi samorządami radców prawnych i adwokatów
jest rada, która ze swojego grona wyłania prezydium, na czele którego stoi dziekan.
Jest to zwykle osoba o wysokim autorytecie i określonych kompetencjach, jakie wykorzystuje w działaniach wobec członków izby. To „pierwszy prawnik” danej izby60.
Naczelna Rada Adwokacka (NRA) oraz Krajowa Izba Radców Prawnych (KIRP)
są organami wyższego stopnia niż izby okręgowe. Zrzeszają, reprezentują, koordynują
i wykonują niektóre obowiązki w stosunku do izb okręgowych i poszczególnych adwokatów i radców prawnych. Przede wszystkim są organizacjami parasolowymi nad
izbami terenowymi, choć zakres ich prerogatyw jest ograniczony. Członków władz
NRA i KIRP wybierają przedstawiciele izb regionalnych. Organami zarządzającymi
organizacjami centralnymi są także rady, które ze swojego grona wyłaniają prezydium. Na ich czele stoją prezesi. W większości rad okręgowych oraz w samorządzie
naczelnym działają wyspecjalizowane grupy prawników: komisje, kluby, zespoły. Są
to gremia doradcze, mniej lub bardziej samodzielnie odpowiadające za poszczególne
zakresy odpowiedzialności izb, np. sprawy zagraniczne, sprawy etyki, szkolenie i doskonalenie zawodowe, legislację. Na czele komisji stoi przewodniczący61.
Prawnicy stale współpracują z innymi prawnikami, światem biznesu i nauki oraz
innymi samorządami zawodowymi w ramach różnego typu organizacji, zrzeszeń,
59
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Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 czerwca 1975 r. w sprawie dostosowania struktury samorządowej adwokatury do nowego podziału administracyjnego kraju ; Uchwała nr 281/
IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie powołania okręgowych izb radców prawnych, obszaru ich działania oraz siedzib .
J. Parafianowicz, M. Pietrzak, Rozmowa z adw. Mikołajem Pietrzakiem, kandydatem na Dziekana
ORA w Warszawie, http://pokojadwokacki.pl/rozmowa-z-adw-mikolajem-pietrzakiem-kandydatem-na-dziekana-ora-w-warszawie/ [3 marzec 2019 r.]; Z. Skoczek, Rola Dziekana Rady Adwokackiej, „Palestra” 1985, t. 29, nr 2 (326), s. 1–8.
Krajowa Izba Radców Prawnych, http://kirp.pl [3 marzec 2019 r.]; Naczelna Rada Adwokacka,
http://www.nra.pl [3 marzec 2019 r.]; Regulamin działania organów adwokatury i organów izb
adwokackich uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury – załącznik do uchwały nr 11 z dnia
20 listopada 2010 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 11 Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 25 listopada 2016 r. oraz uchwałą Nr 13 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 26 listopada
2016 r.; Uchwała Nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia
2018 r. Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

porozumień, kontaktów osobistych, oraz na zasadzie ad hoc. Realizują także międzynarodowe bilateralne umowy o współpracę62. Można wyróżnić trzy grupy zorganizowanego działania polskich prawników. Pierwsza z nich to organizacje o zasięgu
międzynarodowym, które zazwyczaj zrzeszają inne organizacje prawnicze o mniejszym zasięgu geograficznym lub branżowym, także krajowe i regionalne samorządy
zawodowe. Spotykamy się ze współpracą prawników w ramach takich organizacji
jak: CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe), która zrzesza większość europejskich zawodowych samorządów krajowych63; IBA (The International
Bar Association), zrzeszające zarówno indywidualnych prawników, jak też firmy
i samorządy zawodowe z całego świata64; AEA-EAL (The European Association of
Lawyers – Association Européenne des Avocats), zajmująca się głównie wymianą
doświadczeń i edukacją prawników indywidualnych oraz przedsiębiorstw prawniczych65; FBE (The European Bars Federation), zrzeszające regionalne samorządy
prawnicze66; UIA (Union Internationale de Avocats ), specjalizujące się w promocji
praw człowieka67; AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats), współpracujące z młodymi prawnikami zrzeszonymi w samorządach zawodowych i stowarzyszeniach68, oraz ECLA (European Company Lawyers Association), stowarzyszenie
prawników przedsiębiorstw69.
Drugim typem organizacji są struktury zrzeszające indywidualnych prawników
w kraju i na świecie, np. Zrzeszenie Prawników Polskich70, Polskie Stowarzyszenie
Prawników Przedsiębiorstw71, ILA (International Law Association), zajmujące się
prawem międzynarodowym72.
Część adwokatów i radców prawnych nawiązuje także bliższe relacje ze światem
biznesu, stając się członkami lub współpracownikami organizacji nieprawniczych,
które zapraszają ich do współpracy. Najczęstszym typem organizacji tego typu są
samorządy gospodarcze oraz samorządy pracodawców (np. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie73, Konfederacja Lewiatan74). Osobny podtyp
współpracy biznesowej stanowią międzynarodowe izby handlowe (np. Czesko-Polska
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Działalność międzynarodowa, http://kirp.pl/category/aktualnosci-dzialalnosc-miedzynarodowa [3
marzec 2019 r.]; Działalność zagraniczna, http://www.adwokatura.pl/wspolpraca-zagraniczna [3
marzec 2019 r.].
Council of Bars and Law Societies of Europe, https://www.ccbe.eu [3 marzec 2019 r.].
International Bar Association, https://www.ibanet.org [3 marzec 2019 r.].
Association Europeenne des Avocats – European Association of Lawyers, http://aea-eal.eu [3
marzec 2019 r.].
Fédération des Barreaux d’Europe, http://www.fbe.org [3 marzec 2019 r.].
International Association of Lawyers, https://www.uianet.org [3 marzec 2019 r.].
International Association of Young Lawyers, https://www.aija.org [3 marzec 2019 r.].
European Company Lawyers Association, https://ecla.online [3 marzec 2019 r.].
Zrzeszenie Prawników Polskich, http://www.zpp.warszawa.pl [3 marzec 2019 r.].
Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, https://pspp.org.pl [3 marzec 2019 r.].
International Law Association, http://www.ila-hq.org [3 marzec 2019 r.].
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, http://www.riph.czest.pl [3 marzec
2019 r.].
Konfederacja Lewiatan, http://konfederacjalewiatan.pl [3 marzec 2019 r.].
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Izba Handlowa75, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa76). Wielu indywidualnych prawników oraz przedsiębiorstw prawniczych przynależy do różnych
innych sieci, porozumień i federacji, niemniej jednak ich zasięg, wpływ na środowisko i widoczność okazują się ograniczone. Zazwyczaj są to struktury lokalne (np.
Stowarzyszenie Prawników Administracji Publicznej w Kielcach77) lub wysoko
wyspecjalizowane (np. Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów78). Coraz
większą popularnością cieszą się sieci firm prawniczych o zasięgu międzynarodowym.
Należy podkreślić, że samorządy zawodowe i ich organy naczelne nie mają charakteru branżowego. Zrzeszenia prawników są dobrowolne (indywidualne lub kolektywne), zaś członkostwo w samorządach obligatoryjne. Te dwie grupy kooperatyw
należy traktować wyraźnie oddzielnie, mimo iż niekiedy dochodzi do łączenia funkcji
samorządów zawodowych oraz dobrowolnych organizacji branżowych, czasami także
pojedynczych prawników.
Struktura podmiotowa prowadzonego badania uwzględnia znacznie więcej
elementów. Są to jednak poboczni aktorzy całego badania lub podmioty zależne
(subpodmioty). Zasadniczy bohaterowie realizowanej w opracowaniu procedury badawczej zostali określeni względnie szeroko. Skrajne różnice pomiędzy nimi zostały
zarysowane. Interdyscyplinarność badań pokazuje, że wskazane pojęcia mogą być
różnie rozumiane na gruncie prawnym, prawniczym, socjologicznym i kulturowym.
Szczegółowe odmienności stosowanych pojęć oraz pojęcia uzupełniające zostają
określone w poszczególnych częściach studium.
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Česko-Polská Obchodní Komora, http://www.opolsku.cz [3 marzec 2019 r.].
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, https://ahk.pl [3 marzec 2019 r.].
Stowarzyszenie Prawników Administracji Publicznej, https://spis.ngo.pl/219813-stowarzyszenie-prawnikow-administracji-publicznej [3 marzec 2019 r.].
Polskie stowarzyszenie Prawników Agrarystów, https://prawo.money.pl/bazy-teleadresowe/opp/
polskie;stowarzyszenie;prawnikow;agrarystow,warszawa,organizacja,8579,402.html [3 marzec
2019 r.].

3. Metodologia badania

Badania nad prawnikiem są badaniami multidyscyplinarnymi, dlatego też muszą
być prowadzone wieloma metodami. Dotychczas badacze nie skonstruowali jakiegokolwiek spójnego korpusu metodologicznego i teoretycznego dla studiów nad prawnikiem. Nie dokonali tego ani socjologowie prawa badający zawody prawnicze, ani
sami prawnicy zajmujący się prawnikami. Również antropologowie czy psycholodzy
interesujący się tym zagadnieniem nie skonstruowali takich metod. Badacze zajmujący
się zawodami prawniczymi, psychiką prawników, ich otoczeniem prawnym zawsze
korzystali z metodologii i podstaw teoretycznych nauk społecznych.
Jak dotąd, niemalże każdy z różnie ukierunkowanych (socjologicznie, antropologicznie, psychologicznie, prawniczo i historycznie) badaczy prawników i zawodów
prawniczych korzystał w zdecydowanej mierze z metodologicznej spuścizny nauki
socjologii, historii i prawa. Jedynie wtedy istnieje możliwość wszechstronnego zbadania aktywności prawników w ramach spraw międzynarodowych. Z racji faktu,
że korpusy metodologiczne tych dziedzin nauki zazębiają się, łatwo jest wykorzystać
je do badania sprawy prawników pracujących międzynarodowo.
Zdecydowany nacisk należy kłaść na metody socjologiczne. Idąc śladem badaczy
zawodów prawniczych z dziedziny socjologii prawa lub antropologii prawa, widzimy,
że stosując metody ilościowo-jakościowe jesteśmy w stanie poznać „prawo w działaniu”,
społeczne oddziaływanie prawa. Rzeczywistość aktywność prawnika w środowisku
międzynarodowym ma przecież decydujące znaczenie. Dlatego też dobór metod socjologicznych, ilościowo-jakościowych wydaje się najbardziej trafny. Jedynie w ten sposób
można podążać ścieżkami Luhmanna79, Ehrlicha80, Malinowskiego i Podgóreckiego.
Podobnie jak wspomniani badacze, należy tak konstruować metodologię badawczą,
aby zgłębić rzeczywistość prawną międzynarodowej pracy jurystów.
Stąd też konieczne wydaje się wykorzystanie takich metod socjologicznych jak
wywiad lub ankieta. Jedynie docierając do aktorów świata prawniczego można
dowiedzieć się, jak rzeczywiście wygląda praktyka pracy prawnika i prawo
w działaniu. Stąd też szczególny nacisk na stosowanie metod socjologicznych.
Samo jednak funkcjonowanie prawnika w świecie międzynarodowym byłoby
oderwane od rzeczywistości. Bez istnienia prawa jako struktury prawnik byłby
aktorem bez sceny. Dlatego też koniecznym wydaje się przyjrzenie samemu
prawu, w ramach którego funkcjonuje międzynarodowo sam prawnik. Studia
nad prawem krajowym i międzynarodowym wydają się niezbędne, aby poznać
samego prawnika w międzynarodowym świecie.
Warto tutaj przyjrzeć się badaniom przeprowadzonym przez Richarda Abla81.
Bada on prawnika metodami socjologicznymi, lecz jego prawne otoczenie zgłębia
79
80
81

K. Matuszek, Niklasa Luhmanna socjologia bez człowieka, op. cit.
M.L.M. Hertogh, E. Ehrlich (red.), Living law, op. cit.
R.L. Abel, Lawyers and the power to change, op. cit.
31

za pomocą metod prawnych. Nauki prawne wypracowały bowiem swoją własną
metodologię pracy, która jest inna od standardowych metod socjologicznych i którą
należy stosować dla analizowania prawnego otoczenia i prawnych podstaw aktywności
prawnika w świecie międzynarodowym. Dodatkowo stosowanie metod badawczych
z dziedziny prawa jest konieczne przy porównywaniu rzeczywistości deklaratywnej
i tej empirycznej. Tę pierwszą badamy metodami prawniczymi, tę drugą socjologicznymi. Dopiero wyniki łączone dają miarodajne wnioski. Dodatkowo warto także
posiłkować się dokonaniami badawczymi polskiej badaczki Marii Boruckiej-Arctowej. Jej socjologiczne dokonania badawcze również powinny stanowić kanwę dla
prowadzenia obecnych poszukiwań82.
Wielu światowych badaczy prawników i zawodów prawniczych stosuje w swych
pracach także metody przynależne do szeroko pojętej humanistyki, głównie historyczne i komparatystykę. Ma to swoje racje w niniejszym badaniu – historia bada
przeszłość, w centrum zaś zainteresowania badawczego są teraźniejszość i częściowo
przyszłość prawników pracujących w międzynarodowym świecie. Nie da się więc
zbadać historii „prawników w działaniu”. Badając jednak wytwory poszczególnych
jurystów i ich struktur przynależne już do przeszłości, uzyskujemy cenny materiał
do badania tego, co przynależne teraźniejszości i przyszłości. Stąd też podejmowane
próby badań nieaktywnych dają nam odpowiedzi na wiele praktycznych i współczesnych pytań. Metody historyczne mają jednak charakter pomocniczy83.
Nie jest łatwym zadaniem podjęcie tematu badawczego przez pryzmat kilku
dyscyplin badawczych i wielu podejść metodologicznych. Triangulacja metod
badawczych i dyscyplin naukowych jest jednak konieczna dla wielowymiarowego
poznania prawnika międzynarodowego i zawodów prawniczych z międzynarodowej
perspektywy. Dzięki temu można przyjrzeć się zarówno prawnikowi jako jednostce,
prawnikowi jako elementowi struktury zawodów prawniczych, jak też otoczeniu
prawnika pracującego międzynarodowo. Triangulacja metod z różnych dyscyplin
naukowych powoduje ponadto, że błędy i niedociągnięcia badawcze ulegają zatarciu i wzajemnej korekcie. Dlatego ważnym jest wspólne się nimi posługiwanie
na każdym etapie badania84.
Wieloaspektowość niniejszego badania skłaniała zatem do zastosowania różnych podejść metodologicznych, a ich dobór i powiązania nastręczały wielu trudności. Szczęśliwie
z pomocą przyszła koncepcja metodologiczna Anzelma Straussa i Barneya Glasera85 w in82
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M. Borucka-Arctowa, Poglądy społeczeństwa polskiego na stosowanie prawa, op. cit.; M. Borucka-Arctowa, J. Czapska, K. Daniel, Typologia postaw wobec sądu, op. cit.; M. Borucka-Arctowa,
K. Pałecki, Sądy, op. cit.
M. Piorunek, Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej: aplikacje,
egzemplifikacje, dylematy metodologiczne, Poznań 2016; J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1984.
P. Kawalec, Metody mieszane w kontekście procesu badawczego w naukoznawstwie, „Zagadnienia
Naukoznawstwa” 2014, t. 50, nr 1; D. Marsh, Łączenie metod ilościowych z jakościowymi [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, G. Stoker, J. Tegnerowicz (red.), Kraków 2006, s. 233–250.
B.G. Glaser, A.L. Strauss, Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research,
London 2017; K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana, War-

terpretacji Kathy Charmaz86, czyli „teoria ugruntowana”. Polegając na zasadach opracowanych przez tych badaczy społecznych udało się tworzyć spójny system metodologiczny
na potrzeby badania prawnika. Pierwotnie korzystano wyłącznie z jakościowych metod
pracy socjologa (wywiady pogłębione półustrukturyzowane – SSI)87. Pozostałe wykorzystywane metody gruntowały się w terenie pod wpływem samych badań empirycznych.
To aktorzy badania, czyli sami prawnicy, poprzez swoje wypowiedzi wywierali aktywny
wpływ na zastosowanie nie tylko jakościowych badań terenowych, lecz także ilościowych,
prawnych i tych o charakterze niereaktywnym. Dzięki oparciu się o doświadczenie aktorów
badany temat mógł zostać zgłębiony od każdej strony.
W konsekwencji badania zostały przeprowadzone z zastosowaniem zarówno
metod socjologicznych, jak też prawnych i humanistycznych. Konsekwencją przyjęcia zasad teorii ugruntowanej w praktyce jest mnogość podejść metodologicznych
i teoretycznych.
Adwokaci i radcowie prawni są najważniejszymi aktorami w świecie świadczenia usług prawniczych w Polsce i Europie. Coraz częstszymi elementami ich
pracy są współpraca z klientami zagranicznymi w kraju, praca stała lub tymczasowa
za granicą, współpraca z zagranicznymi klientami i prawnikami oraz korzystanie
z międzynarodowych instytucji prawnych w postępowaniach przed polskimi,
zagranicznymi i międzynarodowymi sądami, trybunałami czy organami administracji. Jest to wypadkową procesów integracji europejskiej i globalizacji kultury,
gospodarki i prawa.
Polscy prawnicy nadto funkcjonują na rynkach międzynarodowych świadcząc
swoje usługi. Procesy integracji europejskiej i globalizacji sprawiają, że z roku
na rok coraz szerzej i aktywniej uczestniczą w tych powszechnych procesach. Istotnym jest sprawdzenie, jak polscy prawnicy radzą sobie w warunkach europeizacji
i globalizacji usług prawniczych. Dlatego też za cele badania socjologicznego
należało uznać:
1. Eksplorację zagadnienia świadczenia usług prawniczych przez polskich prawników
w zakresie współpracy z klientami zagranicznymi w kraju, pracy stałej lub tymczasowej za granicą, współpracy z zagranicznymi klientami i prawnikami oraz korzystanie z międzynarodowych instytucji prawnych w postępowaniach przez polskimi,
zagranicznymi i międzynarodowymi sądami, trybunałami, organami administracji;
2. Określenie form, sposobów, czasu, nakładów pracy, wielkości i jakości świadczenia
tych usług prawniczych;
3. Sprawdzenie, ilu polskich prawników świadczy międzynarodowe usługi prawnicze
i w jakim zakresie;
4. Zdefiniowanie zakresu i form świadczenia usług prawniczych przez prawników zagranicznych;
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szawa 2012; A. Słysz, Perspektywa zastosowania metodologii teorii ugruntowanej w badaniach
rozwoju, „Psychologia Rozwojowa” 2005, t. 10, nr 1.
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5. Wskazanie czynników mających różny wpływ na świadczenie takich usług (np.
nabywanie kompetencji, bariery, przejrzystość prawa, aktywność samorządów zawodowych);
6. Zbadanie widoczności i istotności problemu świadczenia usług w obszarze spraw
międzynarodowych z punktu widzenia badanych prawników;
7. Wypracowywanie rezultatów dla dalszych etapów badania jakościowego.
Badanie na grupie polskich adwokatów i radców prawnych było prowadzone metodami ilościowo-jakościowymi na różnych próbach reprezentatywnych i celowych.
Przebieg badania oparto na wskazaniach badania pilotażowego, zarówno w zakresie
merytorycznym, jak też konstrukcji narzędzi i technik badawczych. Poszukiwania
badawcze zostały podzielone na trzy komponenty:
1. Badanie ilościowe polskich radców prawnych i adwokatów oraz prawników
zagranicznych świadczących usługi prawnicze w Polsce, prowadzone w oparciu
o dane statystyczne;
2. Badanie ilościowo-jakościowe przeprowadzone na reprezentatywnej próbie polskich radców prawnych i adwokatów w oparciu o wyniki uzyskane na podstawie
kwestionariusza ankiety;
3. Badanie jakościowe prowadzone metodą pogłębionych wywiadów półustrukturyzowanych (SSI) z przedstawicielami rad izb adwokackich i radcowskich;
Dzięki triangulacji trzech zakresów, metod i narzędzi badawczych uzyskiwane
wyniki mają charakter kompleksowy i pozwalają osiągnąć cele tej części badania
oraz uzyskać materiał dla dalszych analiz w toku dalszego badania jakościowego.

Badanie ilościowe
W Polsce, według stanu na dzień 15 września 2017 roku praktykuje 25 470
adwokatów, w tym 18 580 wykonujących zawód (aktywnych) oraz 45 615 radców
prawnych, w tym 35 596 wykonujących zawód. Badanie przeprowadzono jedynie
na grupie prawników aktywnych, ponieważ osoby niewykonujące zawodu de facto
nie świadczą usług prawniczych. Populacja aktywnych polskich prawników wyniosła
więc 54 176 osób88.
Badanie przeprowadzono na podstawie rejestrów adwokatów i radców prawnych
prowadzonych przez Naczelną Radę Adwokacką oraz okręgowe izby radców prawnych
spięte w rejestr koordynowany przez Krajową Radę Radców Prawnych. Pierwszy
komponent badania dotyczył całej populacji adwokacko-radcowskiej89.
Obecny wycinek badania polegał na określeniu liczby i specjalizacji polskich
prawników w obszarze współpracy zagranicznej i z klientami zagranicznymi oraz
rozkładu geograficznego osób praktykujących w tych obszarach. Dotyczył także
prawników zagranicznych praktykujących w Polsce. Usiłowano określić liczbę
88
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określonych prawników, miejsca ich praktyki oraz ich kraje pochodzenia. Niestety
określenie większej liczby parametrów spotkało się ze sprzeciwem ze strony samorządów zawodowych. Uzyskane dane ilościowe posłużyły także do skonstruowania
ilościowych badań reprezentatywnych wykonywanych na ustalonej próbie90.
Badanie nie mogło przebiegać tak samo w grupie adwokatów, jak i radców prawnych
z powodu nierównego ujawniania danych w rejestrach publicznych. Dlatego też osobno
analizowano przedstawicieli obu zawodów prawniczych. Badanie adwokatów oraz
prawników zagranicznych wpisanych na listy prawników zagranicznych prowadzonych
przez ORA przeprowadzono na podstawie rejestru adwokatów. W rejestrze tym ujawnia
się oprócz imienia i nazwiska prawnika także miejsce praktyki oraz specjalizację i przynależność do izby, zaś w przypadku prawników zagranicznych także kraj pochodzenia.
Uznano, że „międzynarodowe” są następujące specjalizacje: prawa człowieka i prawa
obywatelskie oraz prawo europejskie. Rejestr nie przewiduje takich specjalizacji jak
np. prawo międzynarodowe lub współpraca z klientami zagranicznymi. Rejestr radców
prawnych określa tylko imię i nazwisko prawnika, miejsce praktyki i przynależność
do izby. Jedynie te dwa rejestry mają status oficjalnych i należy je uznawać za wiarygodne. Inne ewidencje, wyszukiwarki, rejestry prowadzone przez poszczególne ORA
i OIRP, Komisję Europejską i podmioty prywatne są bazami danych, do których prawnicy lub ich przedstawicielstwa wpisują się dobrowolnie. Znajdujące się tam dane są
szczątkowe i niereprezentatywne, stąd też nie można ich uznać za wiarygodne91.

Badanie ilościowo-jakościowe
Najważniejszym etapem całego badania były poszukiwania na grupie polskich
adwokatów i radców prawnych w zakresie świadczenia przez nich usług prawniczych
w dobie integracji europejskiej i globalizacji. Jedynie dzięki badaniu kompleksowemu
można było w sposób rzetelny zrealizować cele całego badania i poszczególnych
jego składowych.
Poszukiwania badawcze były prowadzone na próbie reprezentatywnej polskich
prawników. Radcowie prawni i adwokaci byli tutaj traktowani łącznie, zaś ich populacja została ustalona według stanu na dzień 15 września 2017 roku. Operat badawczy
wyniósł więc 54 176 imiennie zidentyfikowanych aktywnych prawników (bez osób
niewykonujących zawodu)92. Dobór próby został dokonany w sposób dwustopniowy
zależny z równym prawdopodobieństwem wyboru elementu. Badaną populację podzielono na 43 jednostki losowania pierwszego stopnia, które reprezentują wszystkie
okręgowe izby radców prawnych i okręgowe samorządy adwokackie. Założono,
90
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że rozkład istotnych cech statystycznych dla losowanych elementów jest równy,
z uwagi na fakt, że badana populacja jest statystycznie jednorodna93. Wykonano
losowanie nieograniczone, uzyskawszy 11 jednostek losowania pierwszego stopnia:
1. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie;
2. Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu;
3. Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie;
4. Okręgowa Rada Adwokacka w Radomiu;
5. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie;
6. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach;
7. Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy;
8. Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie;
9. Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku;
10. Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie;
11. Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie.
W drugiej fazie doboru próby dwustopniowej dokonano losowania indywidualnego warstwowego w każdej z 11 warstw osobno. Dokonano losowania prawników
w każdym regionalnym samorządzie zawodowym, każdorazowo zakładając, że poziom ufności badania musi wynieść co najmniej 80%, wielkość frakcji: 0,9, zaś błąd
maksymalny: 10%. Prawnicy do udziału w badaniu zostali wybrani imiennie. Łączna
ich liczba wyniosła 148 osób (lista uczestników podana została w załączniku). Z powodu możliwości pojawienia się w odpowiedziach badanych treści objętych ochroną
informacji niejawnych (tajemnica adwokacka i radcowska) lista została utajniona.
Dobór wielostopniowy w tej części badania był jedynym możliwym sposobem
doboru próby. Argumentami były tu duży rozkład geograficzny badanych jednostek
obu stopni oraz ograniczona kosztochłonność przeprowadzenia badania na próbie
dobranej dwustopniowo. Uznano, że zarówno wszystkie ORA i OIRP, jak też wszyscy
zrzeszeni w poszczególnych samorządach prawnicy są grupą jednorodną. Wynika to
z faktu, że prawo, edukacja, okoliczności kulturowe i społeczne tworzą uwarunkowania co do zasady jednolite dla wszystkich polskich prawników.
Poziom ufności badania, błąd maksymalny oraz wielkość frakcji zostały ustalone
przed przystąpieniem do tej części badania. Przyjęto te wartości na zadowalającym
poziomie. Z uwagi na kosztochłonność wykonywania badania przy zachowaniu
wyższych wskaźników nie była możliwa ich modyfikacja in plus, niemniej jednak
szeroka triangulacja metod badawczych stosowanych w całościowym badaniu powoduje, że pewność wyników, ich wiarygodność i reprezentatywność zostały zachowane
na znacznie wyższym poziomie. Dla całego badania będzie ona wynosiła kilkanaście
punktów procentowych więcej, zaś zakreślone tutaj wartości badania reprezentatywnego są jedynie dolnym progiem wiarygodności całego procesu badawczego.
Badanie ilościowo-jakościowe zostało przeprowadzone metodą kwestionariusza
ankiety. Kwestionariusz ten został podzielony na części, w ramach których realizowano szczegółowe cele:
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1. Określenie podstawowych danych statystycznych o elementach zbiorowości
(prawnikach), tzw. metryczka, w tym określenie specjalizacji prawników, stażu
w świadczeniu usług prawniczych, przynależności do samorządu zawodowego,
formy prawnej świadczenia usług lub pracy;
2. Wskazanie podstawowych kompetencji umożliwiających międzynarodowe
świadczenie usług prawniczych i drogi do ich uzyskiwania, takich jak znajomość
języków obcych, odbycie stażów zagranicznych, uczestnictwo w uczelnianych
zajęciach z zakresu obrotu zagranicznego, szkoleniach, oraz sposobów i zakresu
ich uzyskiwania w procesie kształcenia;
3. Zdefiniowanie barier, problemów w świadczeniu pomocy prawnej w ramach integrującego się europejskiego rynku usług prawniczych: prawnych, ekonomicznych,
kulturowych, edukacyjnych, społecznych, mentalnych;
4. Zdiagnozowanie pól działalności prawnika poza granicami Polski: form działalności, typów klientów, częstotliwości pracy, miejsca pracy;
5. Sprawdzenie zakresu współpracy z klientami zagranicznymi w Polsce: rodzaje
klientów, typy spraw, wielkość spraw, formy działalności;
6. Zbadanie poziomu wsparcia samorządów zawodowych w zakresie świadczenia
usług poza granicami kraju i współpracy z klientami zagranicznymi: szkolenia,
konferencje, materiały itp.
Na podstawie tych sześciu celów sformułowano konkretne pytania. Miały one
charakter zamknięty jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, w tym pytania matrycowe i w postaci skal; półotwarty oraz otwarty krótszej (do 100 znaków) i swobodnej
wypowiedzi. Pytania zamknięte i półotwarte stanowiły 75% wszystkich typów pytań.
Odpowiedzi na zagadnienia poruszane w ramach punktu czwartego oraz piątego miały
charakter pytań filtrujących. Respondenci deklarujący brak prowadzenia tego typu
działalności nie odpowiadali na zagadnienia danej kategorii94.
Kwestionariusz ankiety został przedstawiony badanym w formie elektronicznej
online za pośrednictwem formularzy Google. Ankietowani mieli nieograniczony czas
na udzielenie odpowiedzi. Mogli także wracać do poszczególnych pytań. Ankieta była
zapisywana w bazie danych dopiero po jej zakończeniu i wysłaniu do bazy. Badanie
było anonimowe, chociaż odpowiadający mieli możliwość pozostawienia swojego
adresu e-mail w przypadku chęci uzyskania raportu z badania. Teoretycznie mogli
wypełnić ankietę kilkukrotnie, na raty lub z pomocą innej osoby. Uczestnicy badania byli informowani o głównych celach poszukiwań, miejscu publikacji wyników,
uzyskali też dane do kontaktu z badającym95.
Procedura badawcza i jego przebieg były zarysowane jeszcze przed przystąpieniem
do poszukiwań badawczych tej części. Po wykonaniu doboru próby, skonstruowa94
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niu i przetestowaniu narzędzia badawczego przystąpiono do zapraszania do udziału
w badaniu poszczególnych adwokatów i radców prawnych. Na podstawie informacji
uzyskanych z rejestrów publicznych lub stron internetowych poszczególnych jurystów
ustalono dane teleadresowe uczestników badania. Następnie pod ustalone adresy
przesyłano zaproszenia do udziału w badaniu zawierające informacje o miejscu
i czasie badania oraz zwięźle informujące o celach badania, formie badania, danych
kontaktowych badacza, miejscu prezentacji wyników oraz o uzyskanej wcześniej
zgodzie dziekanów ORA i rad OIRP. Zaproszenia do udziału w badaniu przesyłano
najpierw pod adresy e-mailowe prawników lub w przypadku nieposiadania takiego
adresu internetowego w sposób listowny (8% badanych). Do każdego uczestnika
badania przesłano zaproszenia pięciokrotnie. Po zakończeniu wysyłki przystąpiono
do zapraszania prawników do udziału w badaniu telefonicznie. Zatelefonowano
do każdego uczestnika badania co najmniej jednokrotnie. Nie ponawiano kolejnych
prób wysyłania zaproszeń lub telefonowania, uzyskawszy stanowcze odmowy udziału
w badaniach (32% wszystkich reakcji).
Zakomunikowano badanym, że proces zbierania ich opinii trwa pomiędzy 1 lipca
2017 roku a 1 listopada 2017 roku. Badanie zamknięto w dniu 11 listopada 2018
roku. Ankieta była prowadzona przez internetowe formularze Google, dlatego też jej
otwarcie i zamknięcie nastąpiło poprzez włączenie lub wyłączenie kwestionariusza
ankiety. W przeciągu tych kilku miesięcy uzyskano zwrotność na poziomie 88 ankiet,
co stanowi 59,46% wszystkich uczestników badania.
Prowadzenie badania techniką kwestionariusza ankiety mogło nastręczać pewnych
kłopotów. Szczególnym problemem jest określenie właściwej próby badawczej.
Kłopot ten został jednak rozwiązany za pomocą wykorzystania doboru dwustopniowego oraz dzięki triangulacji kilku metod w całym badaniu. Istotnym problemem
tego typu badań jest również zwrotność ankiet. Chociaż pierwotnie dotyczyło użycia
ankiety pocztowej, ma również istotne znaczenie w przypadku ankiety internetowej.
De facto w ten sposób prowadzone badanie jest ankietą pocztową (jest obciążone
takimi samymi problemami), lecz z zastosowaniem nowych rozwiązań technicznych. Zwrotność na poziomie niemal 60% to wynik wyższy niż wynosi przeciętna
zwrotność ankiety pocztowej (poniżej 50%). Było to spowodowane w największym
stopniu wielokrotnymi zaproszeniami kierowanymi do badanych, w tym regularnymi
prośbami telefonicznymi. Poparcie dziekanów ORA i rad OIRP, akredytacja przy
wyższej uczelni, rozumienie istotności badań przez badanych, łatwość wypełnienia
ankiety internetowej, prawidłowa konstrukcja pytań i mała liczba pytań otwartych
oraz obietnica przesłania wyników również wpłynęły na wysoką zwrotność kwestionariuszy ankiet. Problemem było jednak uzyskanie ankiet od osób, którym przesłano
je pocztą – żadna z nich jej nie zwróciła. Jednakże z powodu niewielkiego, ośmioprocentowego udziału tej formy przekazywania kwestionariuszy nie miało to wielkiego
znaczenia dla badań. Może niepokoić jedynie fakt, że adresatami ankiet przesyłanych
listownie byli głównie prawnicy w zaawansowanym wieku, których udział w wynikach badań jest ostatecznie minimalny. Ostatnim poważnym kłopotem było samo
motywowanie ankietowanych do udziału, niemniej jednak dzięki uporowi udało się
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przekonać niemal 60% prawników. Pojawia się jednak obawa co do zniekształcania
wyników badań w przypadku uzyskiwaniu ankiety dopiero po wielokrotnych prośbach,
także telefonicznych. Odpowiedzi takie mogły być udzielane w sposób szczątkowy
pod wpływem negatywnych emocji96.
Pomimo jednak tych problemów wyniki badania należy uznać za wiarygodne
i reprezentatywne dla całej populacji polskich radców prawnych i adwokatów. Dzięki triangulacji tej metody badawczej z innymi wykorzystanymi w kompleksowym
badaniu, wartość i reprezentatywność uzyskiwanych wyników jest kompletna. Część
jednak uzyskanych odpowiedzi dzięki użyciu techniki kwestionariusza ankiety wymagała pogłębienia i uszczegółowienia. Nadto wyniki odbiegające od wartości średnich (niestandardowe) należało wyjaśnić i rozszerzyć. Poczyniono to na kolejnych
etapach badania, uwzględniając rozwiązania przedstawione w wynikach badania
jakościowo-ilościowego.

Badanie jakościowe
Przedstawiciele rad samorządów zawodowych są reprezentantami trzech osobnych
grup badawczych: reprezentują oni populację członków rad wszystkich prawniczych
samorządów zawodowych, są przedstawicielami izb adwokatów i radców prawnych,
a także reprezentantami ogólnej populacji prawników w Polsce. Dlatego też badanie
musiało uwzględnić te trzy konteksty badawcze na każdym swoim etapie. Celem było
tu jakościowe pogłębienie ilościowych wyników badania prowadzonego techniką
kwestionariusza ankiety na reprezentatywnej próbie polskich adwokatów i radców
prawnych (w ramach triangulacji metod)97. W szczególności zamierzano:
1. Uszczegółowić ścieżki kariery adwokatów i radców prawnych w kontekście spraw
o charakterze ponadkrajowym;
2. Określić zaangażowanie samorządów zawodowych w procesy europeizacji polskich prawników;
3. Skonkretyzować opinie odnośnie realizowanych polityk publicznych i działalności
instytucji publicznych;
4. Dookreślić niepełne, nieprecyzyjne, ogólnikowe wypowiedzi respondentów badania kwestionariuszowego;
5. Zidentyfikować odstępstwa (odchylenia niestandardowe) w odpowiedziach grupy reprezentatywnej.
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Poczyniono założenie, że właśnie reprezentanci rad posiadają najszerszą wiedzę,
doświadczenie, rozeznanie i posłuch pośród wszystkich adwokatów i radców prawnych zrzeszonych w okręgowych samorządach zawodowych. Wszyscy prawnicy
danego okręgu muszą uczestniczyć w aktywności samorządowej oraz procedurach
formalnych, które prowadzą, animują i koordynują właśnie przedstawiciele rad. Stąd
też ich największa wiedza o aktywności innych jurystów98.
Osobą o szczególnych predyspozycjach, posłuchu, doświadczeniu i wiedzy o aktywności prawniczej jest każdorazowo dziekan rady jako „pierwszy prawnik izby”99.
Pierwotnie zakładano przeprowadzenie wywiadów wyłącznie z dziekanami rad OIRP
oraz ORA, niemniej jednak z powodu ich niedostępności, wyznaczania przez nich
zastępców lub odmów udziału w badaniu postanowiono rozszerzyć zakres osobowy
tej części poszukiwań na innych członków rad OIRP i ORA (głównie wicedziekanów)
oraz pełnomocników dziekanów. Ostatecznie członkowie rad zostali uznani za właściwą reprezentację wszystkich prawników zrzeszonych w danej izbie, zaś w sposób
skumulowany w całym kraju.
Przedstawiciele rad to także osoby kierujące działalnością instytucjonalną izb,
stąd też badanie na grupie tych osób pozwala na eksplorację tematu funkcjonowania
samych izb jako organizacji. Ostatecznie zaś całe badanie dotyczy przedstawicieli
rad izb jako jednostek scharakteryzowanych społecznie.
Rzeczywistość polskich prawników najlepiej znają i interpretują właśnie przedstawiciele samorządów prawniczych. Rolą badacza było jedynie rozpoznanie aktorów,
powiązań i znaczeń wpisanych w struktury świata prawniczego oraz ich analiza i interpretacja. Porównywanie poszczególnych opinii aktorów i reinterpretacja znaczeń
dopiero prowadzą do pełnej eksploracji tematu i sformułowania wniosków. Dlatego
też prowadzono badania terenowe pośród przedstawicieli ORA i rad OIRP bez szczegółowych wstępnych założeń. Wraz z przebiegiem poszukiwań badawczych cząstkowe
teorie gruntowały się w terenie100.
Badania prowadzono jakościową metodą wywiadów pogłębionych półustrukturyzowanych (SSI)101 na grupie 43 przedstawicieli rad okręgowych izb adwokackich oraz rad okręgowych izb radców prawnych. Sposób zebrania i interpretacji
wyników był zorientowany na znaczenie102.
Każda izba była reprezentowana przez jednego przedstawiciela. Co do zasady były
to wywiady indywidualne (badacz – badany). Wystąpiły jednak cztery przypadki,
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Management” 2011, t. 8, nr 3, s. 238–261.
S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2012, s. 170–178.

w których w rozmowach brali udział także inni przedstawiciele samorządu na zaproszenie dziekana. Pomimo to każdy z wywiadów jest uważany za jedną jednostkę
badawczą.
Dobór próby badawczej należałoby scharakteryzować w dwojaki sposób. Założono
przebadanie przedstawicieli wszystkich 43 izb adwokackich i radcowskich w Polsce,
po jednym przedstawicielu z każdej izby. Ostatecznie w badaniu wzięło udział 45
przedstawicieli, w 40 jednostkach badawczych, ponieważ trzy samorządy odmówiły
udziału w badaniu103.
Przedstawicieli rad izb adwokackich i radcowskich uznano za częściowo reprezentatywnych dla okręgowych samorządów prawniczych oraz wszystkich prawników przynależących do danej izby. W konsekwencji kumulatywnie przedstawiciele
samorządów reprezentują wszystkie samorządy prawnicze i wszystkich prawników
w Polsce. Taki dobór próby badawczej nie może być uznany za reprezentatywny, ale
arbitralny, dokonany przez badającego. Warto jednak mieć na uwadze, że ta część
całościowego badania jest jedynie jakościowym pogłębieniem badań reprezentatywnych. Wyniki poszukiwań mają charakter wyjaśniający i uszczegółowiający badania
o charakterze ilościowym, stąd też reprezentatywność w tym wypadku ma charakter
drugorzędny104.
Wywiady prowadzono od 7 sierpnia 2017 roku do 22 grudnia 2018 roku. Poszczególne rozmowy nie interferowały ze sobą. Spotkania odbywał badacz osobiście,
w przypadkach specjalnych przez telefon. Wcześniej ankieter umawiał się na spotkanie
z badanym drogą listowną, pocztą elektroniczną, przez telefon lub poprzez dziekanów.
Próby umówienia były podejmowane do momentu uzyskania zgody na spotkanie lub
do stanowczej odmowy. Zapraszając do udziału w badaniu przedstawiano główne cele
badawcze, hipotezy oraz afiliację badacza. Celowo pomijano prezentację szczegółowych pytań i poruszanych zagadnień, by nie pozwolić osobie badanej na wcześniejsze
przygotowanie odpowiedzi (badany „saute”). Również ankieter nie czynił większego
rozeznania odnośnie osoby wywiadowanej, by nie obciążać swego wrażenia wcześniejszymi opiniami. Miejscem przeprowadzenia rozmów były zazwyczaj biura ORA
i OIRP, a w pojedynczych przypadkach indywidualne kancelarie prawne badanych105.
Przed przystąpieniem do badania sporządzono szczegółowy scenariusz badania.
Cały scenariusz, jak też poruszane zagadnienia i pytania zostały zaprojektowane
w oparciu o wcześniej przeprowadzone badania ilościowe, badania pilotażowe,
literaturę przedmiotu oraz intuicję badającego106. Wszyscy wywiadowani zostali
przebadani za pomocą jednolitego i identycznego scenariusza badania, podzielonego
na sześć działów:
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1. Pytania wprowadzające i tzw. metryczka;
2. Praktyka prawnicza badanego;
3. Praktyka badanego za granicą, w kraju z klientami zagranicznymi, współpraca
z prawnikami zagranicznymi oraz posługiwanie się instytucjami prawa międzynarodowego (szczególnie UE) w postępowaniach prawnych;
4. Prawnicy w regionie;
5. Funkcjonowanie samorządu zawodowego w kontekście integracji europejskiej prawników;
6. Funkcjonowanie instytucji publicznych, międzynarodowych i polityk publicznych
w zakresie integracji europejskiej prawników i świadczenia usług w kraju i Europie.
Zagadnienia były zwykle poruszane po kolei, z pewnymi odstępstwami od tej zasady. W przypadku braku deklarowanego doświadczenia w sprawach zagranicznych lub
współpracy z klientami zagranicznymi pomijano ten temat. Rozmowy były za zgodą
badanego rejestrowane w formie dźwiękowej. W przypadku odmowy rejestracji
sporządzano szczegółowe notatki. Docelowo czas rozmowy był nieograniczony, lecz
trwała ona średnio 53 minuty (od 20 minut do 150 minut). Po zakończeniu wywiadu
badacz sporządzał kartę wywiadu, w której zamieszczał informacje o dacie, miejscu, długości, uczestnikach badania, formie rejestracji rozmowy oraz swoje opinie
odnośnie zachowania badanego, jego postawy, widocznych emocji i zaangażowania,
wiarygodności i prawdomówności, notował też czynniki wpływające na przebieg
badania i obciążające uzyskiwane wyniki107.
Proces badawczy przebiegał płynnie, bez większych zakłóceń, niemniej pewne
kwestie nastręczały problemów. Do tych głównych należały:
1. Problemy z umówieniem się na spotkania z badanymi i niechęć badanych do rozmowy;
2. Delikatna materia poruszana w badaniach, mogąca dotyczyć spraw objętych tajemnicą adwokacką lub radcowską;
3. Niechęć badanych do nagrywania rozmów;
4. Odgórne zakładanie przez badanego braku wiedzy i doświadczenia w zakresie
badanego tematu;
5. Opinia badanych co do braku potrzeby prowadzenia tego typu badań lub złych
intencji badacza;
W większości przypadków trudności zostały przezwyciężone poprzez rzeczowe
wytłumaczenie badanym celów badania, ich poufności, utajnienia listy badanych.
Nadto badacz wykazywał się dużą elastycznością w kwestiach organizacyjnych
i technicznych, wyrozumiałością w sprawach delikatnych oraz zaniechał nagrywania
wywiadów, jeżeli było to niezbędne108.
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Uzyskane nagrania rozmów zostały technicznie opracowane i wyczyszczone.
Rozmowy zostały transkrybowane przez samego badacza przy wsparciu programów
Skrybot (wersja sądowa)109 oraz modułu rozpoznawania mowy Google110. Część
wywiadów została transkrybowana według wskazań prowadzącego badanie przez
firmę zewnętrzną. W związku ze zorientowaniem badania na znaczenie, dosłowna
transkrypcja (verbatim) wywiadów nie była konieczna111. W dalszych etapach badania
pracowano wyłącznie z transkrypcjami wywiadów. Następnie obszernie wykorzystywano program wspomagający analizę jakościową ATLAS.TI112. Pracę z transkrypcjami
wywiadów prowadzono w sekwencji:
1. Ogólne zapoznanie się z transkrybowanym materiałem;
2. Porządkowanie materiału i opracowanie ramy tematycznej poprzez ustalenie
głównych kategorii (kodowanie otwarte);
3. Wstępne kodowanie fragmentów materiału badawczego metodą in vivo;
4. Tworzenie nowych kategorii i kategoryzacja wtórna materiału (kodowanie selektywne);
5. Grupowanie fragmentów wypowiedzi w macierze tematyczne;
6. Analiza powiązań zakodowanych znaczeń;
7. Interpretacja i prezentacja wyników.
Praca z materiałem badawczym przebiegała szlakami ustalonymi na etapie prekonceptualizacji badania terenowego i samego kodowania, niemniej jednak poszczególne
elementy tych szlaków nie zostały wcześniej ustalone. Często powstawały w toku
badania, tak jak samego kodowania wyników. Badacz musiał być otwarty na nowe
pomysły, aby rozpoznawać nowe znaczenia, także bez przerwy je analizując. W ten
sposób nawet na etapie kodowania należało gruntować każdy element w terenie113.
Przeprowadzone badanie nie jest również wolne od błędów, które obciążają uzyskane wyniki. Ankieter starał się poruszać badane kwestie zgodnie ze scenariuszem,
niemniej jednak z powodu nieprzewidywanych okoliczności nie zawsze było to
możliwe. Taka sytuacja czasami prowadziła do pomijania pewnych kwestii podczas
wywiadów. Niestety dochodziły do tego także problemy techniczne związane z nagrywaniem i odtwarzaniem nagranych rozmów. To zaś prowadziło do niekompletnych
transkrypcji materiału badawczego.
Pewnym problemem było także nastawienie osób wywiadowanych. Niektórzy
rozmówcy byli gotowi do rozmowy, zaś inni niechętni. Osoby przygotowane (często
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hiperaktywne) usiłowały narzucić swój obraz zjawisk objętych badaniem, nie trzymając się scenariusza. Osoby niechętne badaniu zazwyczaj deklarowały brak znajomości tematu, sugerowały złe zamiary ankietera lub uczelni wyższych, informowały
o braku czasu, siły lub ochoty na udział w badaniu. Obie postawy badanych prowadziły do wypaczenia wyników badania oraz zmuszały badacza do „przełamywania”
pierwotnych założeń badanych.
Pewnym mankamentem, mającym wpływ na wyniki badania, był także udział
w rozmowach osób postronnych. Na zaproszenie wywiadowanego w rozmowach
brały udział także inne osoby (cztery przypadki), co było niezgodne z założeniami
badania. We wszystkich przypadkach wynikało to z braku wiary głównego badanego
we własną wiedzę na temat badanego tematu. To z kolei automatycznie zmieniało
charakter rozmowy i wpływało na otrzymywane odpowiedzi.
W pewnym stopniu cieniem na przebiegu rozmów kładły się problemy z umówieniem się na spotkania i ustaleniem terminów spotkań. Niektórzy wywiadowani byli
bardzo długo namawiani na spotkanie, co prowadziło do ich pewnego zirytowania.
Szczęśliwie w rozmowie osobistej takie negatywne emocje mogły zostać wyeliminowane.
W założeniu uczestnikami badań mieli być dziekani ORA oraz rad OIRP. Nie
udało się jednak zrealizować tego postulatu. Dziekani z powodu natłoku obowiązków, wyrażanego przekonania co do braku wiedzy odnośnie tematu lub z innych
pobudek, czasami wyznaczali inne osoby do uczestniczenia w rozmowach. Rozkład
obowiązków członków rady jest ustalany przez samą radę oraz dziekana rady. Wiedza
o środowisku prawniczym i zaangażowanie w działania samorządu nie są immanentnie związane z osobą dziekana, lecz członkami rady. Stąd też jej członkowie mogą
posiadać równoważne dziekanowi kompetencje, a zatem ich udział nie wpływał
negatywnie na badania.
W dwóch przypadkach dziekan wyznaczył do udziału w badaniu osoby niebędące
członkami rad izb, gdyż uznał, że młodsi stażem prawnicy lepiej orientują się w analizowanym temacie. Niestety taka sytuacja prowadzi do powstania błędu badawczego,
którego należy być świadomym. Ponieważ problem dotyczył 5% badanej populacji,
należy uznać ją za akceptowalną.
Na wiarygodności wyników zaważyły też zastrzeżenia rozmówców dotyczące
poufności zbieranych danych, zakresu informacji, ochrony danych osobowych, udostępniania informacji osobowych oraz udzielania informacji o sprawach mogących
być objętymi tajemnicą adwokacką lub radcowską. W przypadku takich wątpliwości
badacz informował o możliwości utajnienia odpowiedzi, rezygnacji z podpisywania
w raporcie konkretnych wypowiedzi oraz nie kierował rozmowy na sprawy objęte
ochroną informacji niejawnych. Zazwyczaj taki zabieg wystarczał do prowadzenia
płynnej i otwartej rozmowy.
Rozmowy prowadzone osobiście umożliwiały także obserwację interlokutora,
przełamywanie uprzedzeń i nawiązywanie pozytywnej relacji pomiędzy badaczem
i badanym. wywiady prowadzone za pośrednictwem telefonu uniemożliwiały wejście
w tak głęboką relację, często przyjacielską. Stąd też rozmowy telefoniczne były bar44

dziej konkretne, a mniej emocjonalne („ludzkie”) w treści uzyskiwanych odpowiedzi.
Nadto w rozmowach osobistych adwokaci i radcowie prawni byli bardziej skłonni
do ujawniania własnych opinii, poglądów czy nawet szczegółów konkretnych spraw.
Druga faza tej części badania, czyli transkrypcja i kodowanie, także nie była
wolna od pewnych obciążeń. Na pierwszy plan wysuwa się błąd zapisu związany
z niedokładną transkrypcją wywiadów i samą transkrypcją. Z racji zorientowania
badania na znaczenie, na plan dalszy schodzą wszelkie pozatreściowe komunikaty
rozmówcy, Stąd transkrypcja nie-verbatim winna zostać uznana za wiarygodną.
Oczywiście pewne problemy w zakresie transkrypcji przynosiły sprawy techniczne,
które uniemożliwiały dokładne przepisanie fragmentów niektórych rozmów z powodu
słabej jakości nagrania. Niestety doprowadziło to do zniekształcenia ok. 5% objętości
wszystkich przepisanych rozmów.
Duże pole do błędów interpretacyjnych daje samo kodowanie rozmów, szczególnie etap kodowania otwartego i selektywnego. Badacz jest zmuszony przypisywać
znaczenia (kategoryzować) poszczególne fragmenty wypowiedzi, co prowadzi
do zniekształcenia przekazu. Sytuacja ta została rozwiązana poprzez kodowanie in
vivo, tzn. podążając za badanym i na podstawie jego wypowiedzi tworzenie kodów
i kategorii. Zabieg ten, znany z badań na gruncie teorii ugruntowanej, ograniczył
niecelowe zniekształcenia materiału badawczego, jak i ułatwił zrozumienie poszczególnych wypowiedzi przez badacza i nadawanie właściwych znaczeń (kodów) ich
fragmentom.
Ponadto na etapie kategoryzacji i kodowania selektywnego, kiedy dochodzi do grupowania (indeksowania, „ściągania”) wielu bliskich znaczeniowo kodów (zawężanie
pola znaczeniowego), zatraca się pewne poboczne elementy znaczeniowe. W ten
sposób powstaje bowiem jeden kod o zbiorze najważniejszych ich cech. Przyjęcie
szerokiego pola kodowania na dość szczegółowym poziomie umożliwiło jednak częściowe ograniczenie tego problemu. Należy mieć tu jednak na uwadze, że problem
ten dotyczy tego, jak też wszystkich innych badań o charakterze jakościowym114.

Badanie niereaktywne
Poszukiwania badawcze prowadzone metodami niereaktywnymi mają charakter
subsydiarny wobec szerokiego wachlarza metod socjologicznych oraz analizy prawnej.
Wyraźnie oddzielamy metody niereaktywne od metod prawnych, chociaż te drugie
także mają charakter analizy źródeł niereaktywnych lub częściowo niereaktywnych.
Zazwyczaj w nauce nie uznaje się badawczych metod prawnych za niereaktywne
metody badawcze, chociaż faktycznie nimi są. Metody te stanowią wyodrębnioną
grupę metod badawczych zazwyczaj niekojarzonych z metodami niereaktywnymi,
dlatego też obecne badania należy bardziej wiązać z pionem badań socjologicznych
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niż prawnych, chociaż w rzeczy samej wiążą się one z oboma podejściami metodologicznymi115.
Na potrzeby niniejszych badań metody niereaktywne były stosowane wyłącznie
wtedy, kiedy same metody socjologiczne i prawne okazywały się niewystarczające i nie
pozwalały na kontrolę danego zjawiska. Ich wyniki zostały w całości wkomponowane
w wyniki badań socjologicznych, stanowiąc ich uzupełnienie. Innymi słowy, w tych
miejscach, gdzie uzyskanie wyników badań prowadzonych metodami socjologicznymi było niemożliwe, znacząco utrudnione lub były one niepełne lub niewiarygodne,
korzystano z metod niereaktywnych. Dlatego też uzyskiwane ostateczne rezultaty
należy uznawać za miarodajne.
Badania niereaktywne były prowadzone klasyczną metodą analizy zawartości
(content analysis) Bernarda Barelsona. Dokonano jednak niewielkich modyfikacji
metodologicznych posiłkując się metodą Walerego Pisarka116. Co ważne, przyjęto,
że analiza komunikatu winna być oparta o wszelkie czynniki komunikowania: zarówno tekst jawny, jak też elementy pozajęzykowe, np. grafiki, układ tekstu, rozłożenie
komunikatów, tłumaczenia komunikatów na języki obce. Skoncentrowano się na analizie znaczeniowej. Kwestie językoznawcze, szczególnie semiotyczne, nie odgrywały
istotnego znaczenia podczas analiz. Kodowanie opierano także na znaczeniu, nie zaś
na metodach kodowania językoznawczego. Przykładowo, nie koncentrowano się np.
na kodowaniu względem długości komunikatu lub cząstek znaczeniowych z językoznawczego punktu widzenia, lecz kodowanie opierano na stosownej klasyfikacji
komunikatów merytorycznych117.
Analiza literatury, raportów i innych danych zastanych były prowadzone w ramach
poszukiwań ogólnie znanych jako desk research lub (w krajach anglosaskich) jako
zbiór metod analizy danych. Nie jest to jednorodna metoda badawcza, lecz raczej
zbiór dyrektyw postępowania ze wszelkimi materiałami, które są poddawane analizie
w ramach badań niereaktywnych. Korzystanie z metody analizy danych zastanych
było traktowane jako ostateczność, wyłącznie tam, gdzie inne metody zawiodły lub
otrzymywane rezultaty wymagały weryfikacji lub udoskonalenia. Stosując zespół
metod analitycznych kierowano się dyrektywami metodologicznymi z kręgu psychologii, w ujęciu Charlesa M. Judda. Metodą analityczną przebadano głównie publikacje
wydawane przez krajowe samorządy zawodowe, międzynarodowe stowarzyszenia
prawnicze oraz publiczne organizacje międzynarodowe118.
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Badania prowadzone metodami niereaktywnymi zostały podzielone na dwie części.
Pierwsza część dotyczyła samych polskich prawników, zaś druga samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych. W pierwszym przypadku planowano dokonać
analizy danych dotyczących cech statystycznych polskich prawników w zakresie
znajomości języków obcych, specjalizacji międzynarodowych, podejmowanych staży
zagranicznych, ukończonych studiów i kursów w kontekście pracy za granicą, współpracy z klientami zagranicznymi i korzystania z instytucji prawa międzynarodowego
w postępowaniach sądowych. Analizy miały zostać przeprowadzone w oparciu o dane
statystyczne zbierane przez ORA i rady OIRP w procesie ubiegania się o uzyskanie
uprawnień zawodowych radców prawnych i adwokatów, zmiany tych danych oraz
dobrowolnego uzupełniania informacji.
Niestety polskie samorządy zawodowe nie udostępniły danych statystycznych
dotyczących prawników lub nie umożliwiły sporządzenia niezbędnych zestawień
zbiorczych. W związku z tym postanowiono w inny sposób pozyskać informacje.
Analiza zawartości (content analysis) informacji zawartych na stronach internetowych
prawników biorących udział w badaniu prowadzonym metodą kwestionariuszową,
techniką ankiety daje obraz skali świadczenia usług prawniczych przez polskich
prawników w dobie integracji europejskiej i globalizacji. Zakres świadczenia usług
prawniczych klientom zagranicznych, podejmowanie pracy za granicą oraz korzystanie z narzędzi prawa międzynarodowego można wskazać także poprzez analizę
zawartości stron internetowych119.
Poszukiwania te zostały podzielone ma kilka kategorii, w związku z czym określono następujące ich cele:
1. Dane podstawowe (metryczka) – określenie rozkładu geograficznego prawników,
zajmujących się aktywnością międzynarodową; wiek i płeć oraz posiadany tytuł
zawodowy służące określeniu korelacji pomiędzy tymi cechami a aktywnością
na polu zagranicznym;
2. Kompetencje i droga do ich uzyskania (języki, wykształcenie, szkolenia), służące zdefiniowaniu specjalizacji międzynarodowej i jej zakresów oraz czynników
kształtujących taką specjalizację w zakresie posiadanych kompetencji;
3. Specjalizacja, w tym specjalizacja międzynarodowa i współpraca z zagranicą,
służące sprawdzeniu, jacy prawnicy i w jakim zakresie pracują za granicą i klientami zagranicznymi, jak i realizowaniu ich kompetencji w tego typu sprawach,
a także ewentualny obszar działalności za granicą;
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cit., s. 270–290; C. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych,
op. cit., s. 320–350; C.M. Judd, G.H. McClelland, C.S. Ryan, Data Analysis: A Model Comparison
Approach, Second Edition, New York 2011.
B. Butryn, M. Laska, Analiza porównawcza witryn e-sklepów w ujęciu branżowym: propozycja
metody badań, „Informatyka Ekonomiczna” 2014, nr 1, s. 341–345; R. Gibson, Web Content Analysis, https://www.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/elecdem/pdfs/amsterdamwksp/Web_Content_Analysis_Rachel_Gibson.pdf [9 kwiecień 2020 r.]; S.C. Herring, Web Content Analysis: Expanding the Paradigm [w:] The International Handbook of Internet Research, Springer Verlag
2010; Kim I, Kuljis J, Applying content analysis to web-based content, „Journal of Computing and
Information Technology” 2010, t. 18, nr 4, s. 369–375.
47

4. Posiadanie i tłumaczenie strony internetowej jako potwierdzenie kierowania
treści do klientów zagranicznych.
Analizie podlegały wszystkie strony internetowe prawników biorących udział
w socjologicznym badaniu kwestionariuszowym. W przypadku zatrudnienia prawnika w większej firmie lub prowadzenia praktyki w ramach spółki analizowano
witryny internetowe całego podmiotu. Jeżeli jurysta współpracował lub był zatrudniony w kilku podmiotach to analizowano ten, który był podstawowym miejscem
świadczenia usług przez prawnika. Analizie podlegały wszystkie oficjalne strony
i podstrony związane z danym prawnikiem lub jego przedsiębiorstwem. Łącznie
dokonano analizy zawartości 254 stron internetowych. Listę podmiotów, których
strony analizowano, można znaleźć w załączniku nr 9. Analizę danych prowadzono
w okresie od 20 lutego do 10 marca 2019 roku. Kodowanie wyników przebiegało
w sposób jakościowy. Wyniki pogrupowano według kategorii jakościowych. Cała
jednak strona internetowa była uznawana za deklarację podejmowania konkretnej
aktywności zawodowej o charakterze międzynarodowym. Została ustalona ilościowa
skala natężenia umiędzynarodowienia praktyki danego jurysty. Przyjęto następujące
warunki skalowania analizowanych stron internetowych pod względem umiędzynarodowienia praktyki prawniczej:
• 0 – brak strony internetowej lub brak jakiejkolwiek wzmianki o aktywności za granicą, specjalizacji zagranicznej, klientach zagranicznych
• 1 – prawnik, który wykazuje niewielką aktywność międzynarodową, ukierunkowanie na klientów zagranicznych, posługiwanie się instytucjami prawa międzynarodowego
• 2 – prawnik, w którego praktyce istotnym elementem jest praca transgraniczną,
za granicą, z klientami zagranicznymi
• 3 – prawnik specjalizujący się w sprawach transgranicznych, z klientami zagranicznymi, posługujący się instytucjami prawa międzynarodowego
Na podstawie uzyskanych danych stworzono ranking prawników i kancelarii prowadzących działalność transgraniczną, za granicą oraz współpracujących z klientami
zagranicznymi. Uzyskane dane posłużyły także do konstruowania kolejnych etapów
badania.
Prawnicy podają na swoich stronach internetowych jedynie te informacje, które
uważają za stosowne. Ocena zaś tych danych ma także charakter subiektywny. Fakt,
że nie wszyscy badani prawnicy posiadają witryny internetowe, również obniża
wiarygodność wyników. Warto jednak zauważyć, że sama deklaracja prawnika,
że zajmuje się sprawami ponad krajowymi, jest już wskazaniem tego, że jest to dla
niego temat ważny, nawet wówczas, kiedy w rzeczywistości nie realizuje spraw
niekrajowych w zakresie, o jakim wspomina na własnych witrynach internetowych.
Jedynie w ten sposób można było uzyskać informacje od reprezentatywnej grupy
polskich adwokatów i radców prawnych, nie posiadając danych z rejestrów publicznych. Triangulacja metod badawczych pozwoliła znacznie zniwelować mankamenty
tego etapu badawczego.
48

4 . Zakończenie

Badanie zostało skonstruowane wokół głównej hipotezy badawczej: globalizacja
zwiększa możliwości świadczenia międzynarodowych usług prawniczych przez
polskich prawników oraz hipotez dodatkowych:
1. Polscy prawnicy coraz częściej świadczą usługi na rzecz cudzoziemców i zagranicznych firm.
2. Polacy świadczą swoje usługi prawnicze poza granicami Polski.
3. Liczne ograniczenia, bariery i trudności w świadczeniu usług międzynarodowych
sprawiają, że polscy prawnicy obierają różne strategie.
4. Nowe możliwości wynikające z globalizacji prowadzą do posługiwania się przez
polskich prawników międzynarodowymi mechanizmami prawnymi na rzecz lokalnych klientów.
5. Migrujący klienci zagraniczni zwiększają skłonność jurystów do posługiwania się
międzynarodowymi mechanizmami świadczenia usług prawnych.
6. Świadczenie usług z wykorzystaniem mechanizmów międzynarodowych prowadzi
do powstawania nowych instrumentów prawnych.
7. Usługi prawnicze zmieniają się pod wpływem zjawisk globalizacyjnych.
8. Prawnicy dostosowują się do zmian globalizacyjnych jako usługodawcy otoczenia
biznesu.
Przeprowadzona procedura badawcza pozwoliła na sprawdzenie głównej oraz
dodatkowych hipotez. Większość wniosków została przedstawiona w raporcie badawczym w toku konkretnego elementu badania lub podczas odpowiadania na pytania
badawcze. Postawiona ogólna hipoteza badawcza została w całości sprawdzona.
Jednak proces falsyfikacji doprowadził do jej obalenia (falsyfikacja negatywna – dyskonfirmacja). Procesy globalizacyjne w rzeczywistości nie zwiększają możliwości
świadczenia międzynarodowych usług przez polskich prawników.
Tak postawiony wniosek nie jest jednak kompletny. Rozwiązanie tej hipotezy ma
dwa wymiary: obiektywny oraz subiektywny. W pierwszym przypadku zanegowanie
głównej hipotezy badawczej nie jest w pełni prawidłowe (rezultat dyskonfirmacji).
Jak wykazano w badaniu, istnieją szerokie procesy dotykające wszystkich prawników na świecie, które należy wiązać z globalizacją. W przypadku prawników należą
do nich w szczególności:
1. Istnienie prawideł prawa międzynarodowego, w tym Unii Europejskiej, które ułatwiają prawnikom pracę poza własnym krajem, w środowisku międzynarodowym,
transgranicznie, a także instrumentów prawa międzynarodowego włączonych
do krajowych porządków prawnych. Istnienie tych norm prawnych jest często
warunkiem koniecznym dla świadczenia takich specyficznych usług.
2. Funkcjonowanie międzynarodowych zrzeszeń prawniczych i międzynarodowych
przedsiębiorstw świadczących usługi prawnicze. Organizacje i firmy zwiększają
możliwości świadczenia usług prawniczych, zawiązywanie porozumień, wzajemne
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możliwości zastępowania prawników przez zagranicznych kolegów, pozyskiwania
zagranicznych klientów, tzw. sieciowanie zawodowe i lobbing.
3. Zwiększanie się liczby klientów cudzoziemskich i międzynarodowych. Z powodu
globalizacyjnych zmian gospodarczych dość swobodnie przemieszcza się kapitał,
ludzie, usługi itd., co widać szczególnie w Europie. Wspólnie z ludnością przemieszczają się prawnicy, którzy świadczą niezbędne usługi otoczenia biznesu
i wsparcia klientów indywidualnych.
4. Rozszerzanie się kompetencji i kwalifikacji prawników dzięki podejmowaniu
działalności oraz edukacji w zglobalizowanym świecie edukacji i nauki.
Są to zjawiska powstające lub rozszerzające się pod wpływem zjawisk globalizacyjnych. Wpływają one bezpośrednio na prawników, zależą także od ich istnienia.
Bez wątpienia znakomicie zwiększają one możliwości świadczenia usług międzynarodowych przez wszystkich prawników, także prawników polskich. Wiele z nich nie
mogłoby dojść do skutku, gdyby świat się nie globalizował. Są to czynniki o charakterze obiektywnym, które po prostu istnieją – nawet wówczas, kiedy są niezauważalne.
Z ich punktu widzenia stawiana hipoteza ulega potwierdzeniu (skutek konfirmacyjny).
Obiektywne czynniki globalizacyjne muszą zostać przefiltrowane przez wiele
subiektywnych instytucji. Następuje to wówczas, kiedy mają one dotyczyć węższych
środowisk czy specjalności prawniczych. Postawiona hipoteza dotyczy w szczególności prawników polskich, stąd też obiektywne czynniki muszą ulec zawężeniu
i subiektywizacji. Z polskiego punktu widzenia zaznaczone argumenty nie mają
większego znaczenia. Jak wykazało badanie, polscy prawnicy, ich środowisko i organizacje, a także władza publiczna są głusi na ogólnoświatowe trendy globalizacyjne.
Wpływ zakreślonych korzyści globalizacyjnych na szeregowych polskich jurystów
jest czysto iluzoryczny.
Przedstawione w badaniu wskaźniki wykazały, że w rzeczywistości Polacy nie
świadczą usług międzynarodowych, nie pracują transgranicznie, nie posługują się
instrumentami prawa międzynarodowego w postępowaniach krajowych, nie zrzeszają
się w międzynarodowych organizacjach prawniczych, nie uczestniczą w międzynarodowych firmach prawniczych, nie starają się zajmować klientami zagranicznymi
i wsparciem międzynarodowego kapitału, a także nie korzystają z dobrodziejstw
międzynarodowej edukacji. Jest to zjawisko powszechne w Polsce, które dotyczy
wszystkich prawników wyróżnionych na podstawie przeróżnych kryteriów. Taki
wniosek jest oparty zarówno na mierzalnych współczynnikach, jak i na ogólnej,
jakościowej ocenie.
Jak wykazano, występujące w Polsce zjawiska nie pokrywają się z występującymi
pośród prawników europejskich i światowych. Światowe procesy globalizacyjne dotyczą jedynie około 0,2% polskich jurystów. To marginalna wartość, dlatego należy
ją postrzegać jako ciekawostkę, a nie jako obraz polskiego środowiska prawniczego.
Oczywiście procesy globalizacyjne wpływają na polskich adwokatów i radców prawnych, jest to jednak wpływ niezauważalny, uboczny i zarazem niewymierny. Należy
podkreślić, że w rzeczywistości istniejące i identyfikowane czynniki globalizacyjne nie
wpływają na ogół polskich prawników. W stosunku do Polaków postawiona hipoteza
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badawcza nie ulega potwierdzeniu i tym samym zostaje obalona (falsyfikacja). Prawidłowo postawiona teza, która została udowodniona, powinna brzmieć: Globalizacja
zwiększa możliwości świadczenia międzynarodowych usług prawniczych, lecz
nie dotyczy to polskich prawników.
W zdecydowanej większości proces falsyfikacji hipotez dodatkowych przebiegał
identycznie jak w przypadku tej głównej. Zasadniczo w odniesieniu do prawników
jako całości hipotezy się potwierdzał, lecz w przypadku polskich specjalistów kontrola
hipotez doprowadziła do negatywnego skutku (zazwyczaj dyskonfirmacji). Polscy
prawnicy nie świadczą coraz częściej usług na rzecz cudzoziemców i zagranicznych klientów. Owszem, szerokie procesy globalizacyjne zwiększają liczbę osób
zagranicznych w Polsce, nasilają też wyjazdy Polaków za granicę i napływ kapitału
niekrajowego. Polscy prawnicy nie korzystają jednak z dobrodziejstw tych zmian,
nie przyłączają się do nich ani ich nie wykorzystują. Starają się z całych sił, aby
sprawy niekrajowe trafiały wyłącznie do bardzo wąskiej grupy specjalistów. Faktycznie, te 0,2% wyspecjalizowanych międzynarodowo prawników zauważa wzrost
liczby i istotności spraw o charakterze ponadkrajowym. Niektóre wyspecjalizowane
kancelarie prawne rozwijają się bardzo intensywnie, czasami nawet mają zbyt wielu
międzynarodowych klientów. Nie są to jednak liczby na tyle wielkie, aby inni polscy
juryści musieliby dodatkowo specjalizować się w świadczeniu usług z elementami
międzynarodowymi.
Stoimy więc w przededniu zwiększania się wolumenu takich usług. Zmiana
nie następuje jednak ani szybko, ani na masową skalę. Należy również zaznaczyć,
że w obszarach przygranicznych pracują polscy i zagraniczni prawnicy sygnalizujący
zwiększającą się liczbę drobniejszych spraw cudzoziemskich. Sytuacja taka dotyczy
jednak zaledwie kilkunastu prawników działających transgranicznie i nie wpływa
na ogół polskich adwokatów i radców prawnych. Dlatego też ta hipoteza badawcza
musi zostać również zweryfikowana negatywnie.
Podobna sytuacja dotyczy świadczenia usług prawniczych przez polskich prawników poza granicami Polski. Jak wykazano, liczba polskich prawników za granicą jest
również znikoma. Prawnicy polonijni utracili łączność z krajem i stają się lokalnymi
prawnikami za granicą. Świadczenie usług transgranicznych i międzynarodowych
jest wyłącznie domeną minimalnej grupy polskich specjalistów. Prawnicy lokalni
nawet nie próbują zajmować się świadczeniem usług transgranicznych. Oprócz
specjalistów krajowych za granicą pracują Polacy, którzy wyjechali tam w sprawach
edukacyjnych, rodzinnych i prywatnych. Zazwyczaj jednak była to podróż w jedną
stronę. Mowa tutaj o niemożliwej do pełnego zdefiniowania grupie ludzi, która nie
przekracza kilkuset osób na przestrzeni ostatnich 40 lat. Polacy nie świadczą zatem
usług prawniczych poza Polską. Podejmowane aktywności mają charakter śladowy.
Zidentyfikowano liczne ograniczenia i bariery dla świadczenia międzynarodowych
usług prawniczych. Wykazano, że przyczyniają się one do ograniczania, czasami
wręcz uniemożliwiania świadczenia międzynarodowych usług prawniczych przez
polskich adwokatów i radców prawnych. Szczególnie ograniczenia o charakterze mentalnościowym, edukacyjnym i ekonomicznym wpływają negatywnie na potencjalną
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pracę międzynarodową polskich specjalistów prawniczych. W zasadzie jednak polscy
prawnicy przybierają wyłącznie jedną strategię w stosunku do zidentyfikowanych
barier: lekceważą je. Polscy juryści nie podejmują i nie chcą podejmować się prac
o charakterze międzynarodowym, stąd też zidentyfikowane bariery ich nie dotyczą.
W sytuacji, kiedy jakaś bariera jest dla nich zauważalna – unikają konfrontacji, uchylają się od niej, przemilczają ją lub starają się przerzucić ją na innych.
Większość zidentyfikowanych ograniczeń dotyka tych prawników, którzy w większej lub mniejszej części swojej praktyki obracają się w świecie usług międzynarodowych. Takie osoby przyjmują różne strategie i różne metody ich przezwyciężania.
Podobnie jak w przypadku prawników pracujących w innych krajach polscy specjaliści
przezwyciężają bariery, obierając takie strategie, jak m.in.:
1. łączenie się w duże międzynarodowe korporacje prawnicze z oddziałami na całym świecie;
2. nawiązywanie współpracy z prawnikami i innymi specjalistami z całego świata
za pomocą Internetu, branżowych forów i konferencji, osobistych kontaktów lub
międzynarodowych stowarzyszeń prawniczych;
3. współtworzenie międzynarodowych stowarzyszeń prawniczych, których zadaniem
jest także wypracowywanie ponadkrajowych standardów pracy oraz lobbing;
4. powiększanie swoich kompetencji i kwalifikacji poprzez studia zagraniczne, naukę
języków obcych oraz udział w praktykach, stażach, warsztatach i konferencjach
za granicą;
5. indywidualne lub grupowe wpływanie na ośrodki władzy publicznej oraz własne
samorządy zawodowe, co ma na celu zmotywowanie ich do podejmowania działań
na rzecz prawnej i formalnej internacjonalizacji zawodów prawniczych;
6. osobiste uczestniczenie w pracach gremiów krajowych i międzynarodowych
jako doradcy i funkcjonariusze zajmujący się sprawami internacjonalizacji zawodów prawniczych;
7. prowadzenie wyspecjalizowanych praktyk prawniczych w zakresie spraw międzynarodowych, kierowanie oferty do cudzoziemców, otwieranie fili za granicą,
wiązanie się z zagranicznym kapitałem.
Zidentyfikowane strategie przezwyciężania barier są typowe dla jurystów w całej
Europie i na świecie. W Polsce jednak są one podejmowane rzadko i to niemal wyłącznie przez prawników specjalizujących się w sprawach z elementami międzynarodowymi. Postawiona więc hipoteza ulega potwierdzeniu na poziomie globalnym.
W szczegółach jednak widzimy, że „różne strategie” dotyczą wyłącznie wąskiej grupy
polskich specjalistów prawniczych, a strategia unikania niemalże wszystkich.
Procesy globalizacyjne prowadzą do powstawania norm prawa międzynarodowego,
kształtującego przeróżne instrumenty umożliwiające instytucjom wymiarów sprawiedliwości i samym prawnikom efektywne prowadzenie działań międzynarodowych.
Szczególnie Unia Europejska kreuje nowe instrumenty związane z międzynarodowym
wymiarem sprawiedliwości. Szerokość i mnogość nowych rozwiązań prawnych o charakterze transgranicznym i międzynarodowym praktycznie wymusza na prawnikach
posługiwanie się nimi. Polscy prawnicy muszą więc posługiwać się mechanizmami
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kreowanymi przez prawo międzynarodowe, głównie europejskie. Nie mogą tego
uniknąć, ponieważ prawo międzynarodowe wpływa na prawo krajowe. W większości przypadków jednak starają się unikać wykorzystywania tych instrumentów we
własnej pracy. Większość z nich nie poprosi sądu o zagraniczne doręczanie listów,
przeprowadzenie dowodów, wykonywanie wyroków czy zastosowanie procedur ekstradycyjnych. Tego typu instrumenty są wykorzystywane wyłącznie w ostateczności,
kiedy nie ma innego rozsądnego wyboru. W większości przypadków polscy prawnicy
nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że niektóre takie instytucje istnieją i zostały
wprowadzone do krajowego porządku prawnego.
Podobnie jak w przypadku pozostałych hipotez odmienna sytuacja jest obserwowana pośród polskich prawników, którzy specjalizują się w sprawach międzynarodowych. Tym razem jednak dotyczy ona również prawników świadczących usługi
transgraniczne oraz jurystów zaangażowanych w sprawy ochrony praw człowieka,
sprawy karne (w dziedzinie międzynarodowych instrumentów prawa karnego) oraz
wykształconych za granicą. W sposób naturalny takie osoby posługują się wszystkimi
procedurami wprowadzanymi na podstawie prawa międzynarodowego. W normalnej
praktyce nie odróżniają instrumentów krajowych od ponadkrajowych, ponieważ oba
typy są im dobrze znane. Sprawy lokalne są przez nich traktowane tak samo, jak te
dotyczące wielkich międzynarodowych spraw rozgrywających się w światowych
metropoliach. Oczywiście są oni w pełni świadomi pochodzenia procedur w polskim
prawie procesowym. Podobna sytuacja zachodzi także w przypadku prawników
zagranicznych praktykujących w Polsce. W przypadku tych grup jurystów stawiana
hipoteza w całości okazuje się prawdziwa.
Migracje międzynarodowych klientów, przemieszczanie się biznesu, ludzi i usług
powinno samoistnie tworzyć potrzebę zajmowania się ich sprawami. W konsekwencji
juryści powinni specjalizować się w sprawach także ponadlokalnych. Takie zjawisko
jest jednak widoczne wyłącznie w tych miejscach, gdzie migracje międzynarodowe
są zauważalne i stałe. Imigracja do Polski utrzymuje się na niskim poziomie. Polska wciąż nie jest docelowym krajem dla imigrantów. Jest to tendencja odwrotna
niż w większości krajów Europy zachodniej. Przybywający do Polski Ukraińcy są
tutaj tymczasowo. Jak wykazano w toku badania, nasi wschodni sąsiedzi stronią od
kontaktów z polskimi prawnikami i wymiarem sprawiedliwości. W konsekwencji
nie wchodzą w orbitę zaangażowania prawników lub czynią to rzadko. Oznacza
to, że z powodu braku imigracji do Polski problematyka wpływu obcokrajowców
na prawników praktycznie nie występuje. Skutkiem jej braku jest również nieistnienie
kwestii posługiwania się przez polskich adwokatów i radców prawnych instrumentami
międzynarodowymi w stosunku do imigrantów. Postawiona hipoteza zostaje więc
w całości obalona.
Istnieją oczywiście odstępstwa od tak postawionego wniosku. Dotyczą one przede
wszystkim prawników, którzy pracują pomiędzy granicami, transgranicznie. W Polsce
praktykuje ich kilkunastu, większość na pograniczu polsko niemieckim. Prowadzą
często kancelarie i sprawy po dwóch stronach granicy. Już z samej natury rzeczy
migracje ludności konstytuują ich jako specjalistów od spraw transgranicznych. Bez
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migracji nie istnieliby. Faktycznie, dzięki migrantom, zazwyczaj krótkotrwałym,
muszą korzystać z instrumentów prawa międzynarodowego, głównie Unii Europejskiej. Dlatego też w stosunku do nich postawiona hipoteza okazuje się prawdziwa.
Prawnicy zajmujący się na co dzień sprawami z elementami międzynarodowymi
sprawnie posługują się instrumentami prawa międzynarodowego. Biegle korzystają
z nich – są one dla nich naturalne. Zagraniczni klienci nie zwiększają ich skłonności
do posługiwania się takimi instrumentami. W stosunku do prawników intencjonalnie
zajmującymi się sprawami z elementami międzynarodowymi stawiana hipoteza nie
jest więc ani prawdziwa, ani fałszywa. Ma po prostu neutralny charakter (konfirmująco-dyskonfirmujący).
Zasadniczo należy zaprzeczyć twierdzeniu, że świadczenie usług prawniczych
z elementami międzynarodowymi prowadzi do powstawania nowych instrumentów
prawnych. Sama praca prawników w sprawach z udziałem klientów, instrumentów
i elementów międzynarodowych bezpośrednio nie przekłada się na powstawanie
prawnych instytucji wprowadzających, usprawniających lub zmieniających zasady
i formy pracy transgranicznej czy międzynarodowej. Po prostu nie istnieje korelacja
pomiędzy pracą prawnika a tworzeniem prawa.
W bardzo wielu przypadkach, z których kilkadziesiąt przeanalizowano w trakcie
badania, konkretne prawne instytucje oraz działanie prawników są przedmiotem orzeczeń sądowych oraz opinii doktryny prawa. W konsekwencji stosowanie poszczególnych instytucji prawnych znajduje się w orbicie instytucji interpretowania, wykładni
i stosowania prawa. W ten sposób stare instrumenty prawa dotyczące międzynarodowego świadczenia usług prawniczych podlegają modyfikacjom. Trudno jest przyznać,
że akty stosowania prawa oraz opinio iuris kreują nowe instrumenty, lecz czasami
mocno je odmieniają. Sytuacja taka ma miejsce szczególnie wówczas, kiedy konkretne
sprawy trafiają do trybunałów międzynarodowych. Nadto w tych krajach, w których
rola orzecznictwa i poglądów doktryny ma charakter prawotwórczy (common law
oraz systemy mieszane), można mówić o bezpośrednim wpływie świadczenia przez
prawników pracy na kształt instrumentów prawnych ułatwiających pracę prawnikom
międzynarodowym. Kształtująca prawo rola instytucji systemu common law nie może
być przeceniana, dotyczy ona zresztą bardzo wąskiego zakresu spraw i jurysdykcji.
O ile w przypadku bezpośredniego wpływu działań prawników na nowe instytucje prawne należy raczej zanegować stawianą hipotezę, o tyle w przypadku wpływu
pośredniego jest wręcz przeciwnie. Naturalną koleją rzeczy jest, że rosnące nakłady
pracy prawników w sprawach z elementami międzynarodowymi powodują większą
ich zauważalność pośród społeczeństw, ich organów przedstawicielskich oraz szeroko
pojętej władzy publicznej. W konsekwencji organy kreujące prawo muszą ustosunkowywać się do praktyki. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku wyciągania wniosków przez władze publiczne na podstawie orzecznictwa sądowego i opinii doktryny
prawa. W tym wypadku wnioski muszą być często wyciągane natychmiast ze względu
na wiążące orzecznictwa niektórych sądów (np. TSUE czy sądów konstytucyjnych).
Tutaj widzimy więc bezpośrednie przełożenie pracy prawników na orzecznictwo sądowe i dalej na kreowanie nowych przepisów prawa ułatwiających międzynarodową
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pracę prawników. Nie można także nie zauważyć, że sami prawnicy indywidualnie lub
poprzez swoje stowarzyszenia uczestniczą w procedurach tworzenia prawa. Lobbyści,
eksperci, przedstawiciele i amicii curiae to często specjaliści od spraw międzynarodowych. Dzięki ich zaangażowaniu tworzone jest prawo odpowiadające na ich
potrzeby. Postawiona hipoteza wydaje się zatem jedynie częściowo potwierdzona.
Samo świadczenie usług prawniczych o charakterze ponadkrajowym nie implikuje
za sobą zmian w prawie krajowym lub międzynarodowym, natomiast liczne działania
pośrednie wywołują takie skutki.
Usługi prawnicze od wielu lat ulegają zmianom. Wpływa na to wiele czynników,
lecz jednym z istotniejszych jest wpływ zjawisk globalizacyjnych. Przeprowadzone
badanie szeroko wskazało na nowo powstające typy usług, usługi zmieniające się oraz
usługi odchodzące do przeszłości. Postawiona hipoteza jest nad wyraz prawidłowa.
Staje się więc twierdzeniem.
Jak pokazało przeprowadzone badanie, podstawowa zmiana globalizacyjna usług
prawniczych polega na powstawaniu ich nowych rodzajów. Przede wszystkim powstają
usługi o charakterze międzynarodowym. Są to usługi niezwiązane z pojedynczymi
krajami, lecz prowadzone ponad krajami lub w bardzo wielu, trudnych do zliczenia
jurysdykcjach. Przede wszystkim chodzi tu o usługi dotyczące międzynarodowego
prawa prywatnego, szczególnie gospodarczego, finansowego, w tym przejęcia, spółki,
kartele, korporacje, giełdy i akcje, prawo morza, międzynarodowe prawo karnego oraz
międzynarodowego prawo rodzinne a także takie instytucje jak arbitraż międzynarodowy czy procedury obowiązujące w trybunałach międzynarodowych. Osobnym
typem usług prawniczych powstałych pod wpływem zmian globalizacyjnych są usługi
doradztwa i przedstawicielstwa realizowane w ramach istnienia prawa międzynarodowego publicznego, w tym prawa Unii Europejskiej.
Drugim typem nowopowstałych usług są te dotyczące praktyki transgranicznej.
Dotyczą one głównie krajów Unii Europejskiej. Wpływ globalizacyjny powoduje,
że pośród prawników wykształcają się formy świadczenia usług w dwóch, trzech
jurysdykcjach, często na obszarach pogranicznych. Liczba tego typu usług szybko
wzrasta, szczególnie w krajach unijnych.
Wpływ trendów globalizacyjnych można zauważyć także w nowo powstających
sposobach świadczenia usług prawniczych. Szczególnym novum jest świadczenie
przez jurystów usług kompleksowych, które łączą w sobie usługi prawnicze z innymi, np. księgowymi, detektywistycznymi i wąsko merytorycznymi w zależności od
specjalności i potrzeb. Jest to nowe podejście do świadczenia usług prawniczych,
jeszcze nie w pełni zadomowione w Polsce. Celem świadczenia takich usług jest
oferowanie klientom wszystkiego w jednym miejscu bez konieczności odsyłania
klientów do innych specjalistów.
Nowym trendem w usługach kompleksowych jest także świadczenie usługi prawniczej w grupach, porozumieniach. Czasami są to porozumienia formalne, czasami
nieformalne, a niekiedy firmy prawnicze o charakterze korporacyjnym. Szczególnie
ciekawym nowym typem usługi jest współpraca prawnika jednego z kraju z jurystą
mającym siedzibę w innym.
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Do nowych form świadczenia usług powstających pod wpływem przemian globalizacyjnych należy także zaliczyć: świadczenie usług przez Internet i na odległość;
w różnych językach; specjalizowanie się w takich dziedzinach jak prawa człowieka,
międzynarodowe prawo karne, międzynarodowe prawo rodzinne czy arbitraż międzynarodowy; zakładanie fili i oddziałów w różnych miastach i krajach; świadczenie usług
wraz z prawnikami zagranicznym. Powstaje wiele odmian danej usługi prawniczej.
Sytuacja jest bardzo dynamiczna i podlega zmianom. Szczególnie w gospodarkach
krajów zachodnioeuropejskich, USA, Japonii i Wielkiej Brytanii szybko powstają
nowe typy usług prawniczych120.
Znacznie szerszy zakres wpływu globalizacji można zauważyć w obszarze modyfikacji dotychczasowo świadczonych usług. Często trudno jest rozróżnić, co jest
nowym typem lub formą usługi, a co jedynie modyfikacją usług dawnych. Z pewnością
należy zauważyć, że zmianom globalizacyjnym podlegają nawet usługi świadczone
przez prawników lokalnych, niewłączających się w główny nurt globalizacji rynku
prawniczego. Duży wpływ na zmiany mają konkretne instytucje prawa powstające
pod wpływem globalizacji. Nawet jeżeli ktoś nie interesuje się sprawami międzynarodowymi, to i tak im podlega. Ciekawym przykładem może być casus mediacji.
Instytucja mediacji zaistniała w Polsce pod wpływem rozpowszechniania się zachodnioeuropejskiej instytucji kompromisowego rozwiązywania sporów. Dzisiaj nie tylko
jest elementem wszystkich procedur ustawowych, lecz także codziennością każdego
polskiego prawnika121. Oznacza to, że nawet juryści bezpośrednio nieinteresujący się
sprawami międzynarodowymi podlegają wpływom globalizacji prawników i prawa.
Globalizacja odciska swoje piętno na świadczeniu usług prawniczych również
poprzez dezaktualizowanie dawnych, mniej potrzebnych typów lub form świadczenia
usług. Coraz rzadziej prawnicy deklarują niekorzystanie z Internetu i innych środków
komunikacji. Nawet najstarsi wiekiem muszą korzystać z tych metod komunikacji.
Podobna sytuacja dotyczy języków obcych. Dzisiaj praktycznie każdy prawnik zna
jakiś język obcy i w jakimś stopniu się w nim komunikuje122. Juryści są coraz bardziej
obyci światowo, choćby dzięki wycieczkom, udziałowi w konferencjach zagranicznych
czy szkoleniom. Coraz częściej prowadzą swoje kancelarie w kilka osób, nierzadko
tworzą spółki. Zmiany takie oznaczają, że usługi prawnicze świadczone w opozycji
do tych zmian powoli wychodzą z obiegu. Globalizacja powoduje, że usługodawcy
niepodlegający zmianom wypadają z rynku, szczególnie w dużych miastach. Przeprowadzone badanie dobitnie pokazało, jak istotne jest współcześnie posiadanie strony
120

121

122

56

J. Daniłowicz, A. Pacek-Łopalewska, Nowy klient. Nowy prawnik. Czego oczekują klienci kancelarii prawnych?, http://www.polskiprawnik.pl/nowy-klient-nowy-prawnik-czego-oczekuja-kliencikancelarii-prawnych/ [4 maj 2020 r.]; N. Garoupa, Globalization and deregulation of legal services,
op. cit.; The Future of Legal Services, London 2016; The future of legal services in Canada: trends
and issues.
M. Araszkiewicz, K. Płeszka, J. Czapska, M. Pękala, Mediacja: teoria, normy, praktyka, Warszawa 2017.
Paweł Rochowicz, Nowoczesne technologie w świecie prawników – debata w „Rzeczpospolitej”,
„Rzeczpospolita”, nr 05.06.2019; C. Żelaźnicki, Nowe technologie w pracy prawników i transformacje działów prawnych. Analiza wyzwań i trendów, Warszawa 2018.

internetowej kancelarii prawnej, zapoznawanie się z publikacjami i orzecznictwem
trybunałów międzynarodowych oraz zgłębianie instrumentów prawa Unii Europejskiej.
Ostatnia postawiona hipoteza pomocnicza dotyczy wyłącznie prawników związanych z przedsiębiorstwami. Jej sprawdzenie zależy także od udowodnienia,
że prawnicy są specjalistami otoczenia biznesu. Przeprowadzone badanie pokazało,
że w przypadku polskich adwokatów i radców prawnych wcale nie jest oczywiste,
że świadczą oni usługi otoczenia biznesu. W polskich warunkach zdecydowana
większość jurystów świadczy swoje usługi na rzecz klientów indywidualnych lub
prowadzi praktykę ogólną na rzecz każdego podmiotu i w każdej sprawie. Nie są
to więc wyspecjalizowani prawnicy przedsiębiorstw. Jest to sytuacja odmienna niż
w przypadku krajów Europy Zachodniej, w szczególności Wielkiej Brytanii, Holandii
i Stanów Zjednoczonych. W tych krajach obserwuje się wyraźny podział na prawników
zajmujących się klientami indywidualnymi oraz biznesowymi. Jedynie ci drudzy są
postrzegani jako specjaliści otoczenia biznesu.
W Polsce ten podział jest bardzo niewyraźny, a możliwe, że w ogólne nie istnieje.
Zasadniczo polscy prawnicy nie identyfikują się z przedsiębiorstwami, nawet jeżeli
świadczą na ich rzecz usługi. Stąd też założenie istnienia usług prawniczych jako
towarzyszących biznesowi jest bardzo wątpliwe. Oczywiście w Polsce występują
specjaliści od spraw biznesowych, lecz jest to grupa słabo zarysowana. Postawiona
hipoteza mogłaby zostać sprawdzona wyłącznie w stosunku do tej niewielkiej grupy
prawników przedsiębiorstw123.
Udowodnienie tak postawionej hipotezy nie jest trudne. Przecież to właśnie przedsiębiorcy najszybciej i najszerzej dostosowują się do odmian globalnych. Muszą to
wraz z nimi robić prawnicy. W wielu przypadkach to juryści inicjują globalizowanie
działań konkretnych przedsiębiorców. W przeprowadzonym badaniu wspominano
o prawniczej aktywności w celu wsparcia biznesu w Estonii, Francji, Hiszpanii
i Czechach oraz prowadzeniu negocjacji, mediacji, działań arbitrażowych. Taką
działalność podejmują w szczególności juryści zaangażowani w pracę w wielkich
międzynarodowych korporacjach prawniczo-doradczych, które świadczą swoje usługi
niemal wyłącznie na rzecz przedsiębiorstw. Ich usługi są specyficzne, odróżniają się
od usług prawniczych oferowanych na rynki lokalne. Zarówno więc prawnicy pracujący w lub dla firm, jak i prawnicy korporacyjni w sposób najbardziej doskonały
dostosowują swoje usługi do zmieniającego się globalnego świata biznesu. W tym
zakresie dalece wyprzedzają prawników działających lokalnie. Hipoteza postawiona
w stosunku do tych jurystów jest więc w pełni prawidłowa. Przeprowadzone badanie
potwierdza, że prawnicy przedsiębiorstw (otoczenia biznesu), których w Polsce jest
bardzo niewielu, bardzo szybko i twórczo dostosowują się do zmian globalizacyjnych.
W przypadku pozostałych jurystów pojęcie prawnika – specjalisty otoczenia biznesu
jest nieznane lub niestosowane. W stosunku do nich postawiona hipoteza nie sprawdza
się (efekt negatywny – koroboracja).
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Przeprowadzone postępowanie badawcze umożliwiło szeroką weryfikację stawianych hipotez. Większość z nich po sprawdzeniu okazała się zweryfikowana negatywnie
(dyskonfirmacyjnie). Szczególnie mowa tutaj o głównej hipotezie badawczej, która
została całkowicie sfalsyfikowana. Jednak w przypadku większości hipotez pomocniczych wynik kontroli wykazał raczej wyniki o charakterze konfirmacyjno-dyskonfirmacyjnym. W konsekwencji hipotezy okazywały się pozytywnie-negatywne
w odniesieniu do ich części lub specyficznych konfiguracji. Zgodnie ze wstępnymi
założeniami badawczymi, po uwzględnieniu wyników badania pilotażowego i analizy literaturowej, główna hipoteza była postawiona na wyrost. Dopiero w trakcie jej
sprawdzania miały się ujawnić detale, stanowiące o wieloaspektowości badanego
zagadnienia. Pomimo negatywnej falsyfikacji głównej hipotezy badanie przyniosło
ogromną ilość szczegółowych spostrzeżeń i wniosków. Właśnie one były zakładanym
i najistotniejszym celem.
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z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności (Dz.U.
L 294 z 6.11.2013).
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Dyrektywa Rady 2003/8/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w celu usprawnienia dostępu
do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym
charakterze (Dz.U. L 26 z 31.1.2003).
Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania
dyplomów ukończenia studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia
i szkolenia zawodowego, trwających co najmniej trzy lata (Dz.U. L 19 z 24.1.1989).
Dyrektywa Rady z dnia 22 marca 1977 r. mająca na celu ułatwienie skutecznego
korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług (Dz.U. L 78 z 26.3.1977).
General Agreement on Trade in Services – w trakcie negocjacji .
Kompleksowa i wzmocniona Umowa o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej
strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony (Dz.U. L 23 z 26.1.2018).
Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (Dz.U. L 11
z 14.1.2017).
Komunikat Komisji – Zawiadomienie o wyszczególnionych w załączniku I do dyrektywy 2005/36/WE stowarzyszeniach lub organizacjach zawodowych, które spełniają
warunki art. 3 ust. 2 (Dz. U. UE C 182/1).
Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Na drodze do lepiej funkcjonującego jednolitego rynku usług – wykorzystanie wyników procesu wzajemnej oceny
przewidzianego w dyrektywie usługowej (/* COM/2011/0020 końcowy*/).
Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wdrożenia dyrektywy
usługowej Partnerstwo na rzecz nowego wzrostu w dziedzinie usług 2012-2015
(/* COM/2012/0261 final */).
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego dotyczący oceny krajowych regulacji w zakresie dostępu
do zawodów (/* COM/2013/0676 final */).
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Budowanie zaufania do europejskiego
wymiaru sprawiedliwości nowy wymiar europejskiego szkolenia dla pracowników
wymiaru sprawiedliwości (/* KOM/2011/0551 wersja ostateczna */).
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Unijny program na rzecz wymiaru
sprawiedliwości na 2020 r. – zwiększanie zaufania, mobilności i wzrostu w Unii (/*
COM/2014/0144 final */).
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie zaleceń dotyczących
reformy zawodów regulowanych (COM/2016/0820 final).
Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – Sektor wolnych zawodów – zakres dalszych
reform – Działania podjęte na skutek Sprawozdania na temat konkurencji w sektorze
wolnych zawodów (/* COM/2005/0405 końcowy */).
Komunikat Komisji w sprawie stworzenia forum dla omawiania strategii i praktyk UE
w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości (/* KOM/2008/0038 wersja ostateczna */).
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Lista szczególnych zobowiązań Unii Europejskiej załączona do Układu ogólnego
w sprawie handlu usługami (GATS) (Dz.U. C 278 z 16.8.2019).
Memorandum of understanding establishing a pilot project for a professional card to
be issued to ski instructors in the European Union, Brussels 2012.
Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (DZ. U. UE L 1/3).
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the legal
and operational framework of the European services e-card introduced by Regulation
....[ESC Regulation].... (COM/2016/0823 final-2016/0402 (COD)).
Proposal for a European Parliament and Council decision establishing an action programme to improve awareness of Community law for the legal professions (Robert
Schuman Project) (/* COM/96/0580 FINAL-COD 96/0277 */).
Proposal for a European Parliament and Council directive to facilitate practice of the
profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which
the qualification was obtained (/* COM/94/572 final-COD 94/0299 */).
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council introducing
a European services e-card and related administrative facilities ({SWD(2016) 439 final}
{SWD(2016) 442 final}).
Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości (Dz. U. UE L 265/1).
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zawodów prawniczych i interesu
ogólnego w funkcjonowaniu systemów prawnych (Dz.U. C 292E z 1.12.2006).
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 555/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami
i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji wymogów
dotyczących danych oraz definicji (DZ. U. UE L 166/22).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia
25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem
systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji
2008/49/WE ( „rozporządzenie w sprawie IMI” ) (Dz. U. UE L 316).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca
2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń,
przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia
oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego .
Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1103 z dnia 24 czerwca 2016 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania
i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych
(Dz. U. UE L 183).
Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1104 z dnia 24 czerwca 2016 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania
i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich (Dz. U. UE L 183).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące
jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz
w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1347/2000 (Dz.U. L 338).
Rozporządzenie Rady EWG nr 17 pierwsze rozporządzenie wprowadzające w życie
art. 85 i 86 Traktatu (Dz. U. UE P 13).
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Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji,
prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie
zobowiązań alimentacyjnych (Dz. U. UE L 7).
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji Europejskiej (UE) 2015/983 z dnia 24 czerwca
2015 r. w sprawie procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz
stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady (L 159/27).
Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z wdrażania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie
prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym
europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby
trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi
i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności (COM(2019) 560 final).
Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady I Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego w sprawie działalności europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych (COM/2016/0129 final).
Sprawozdanie Komisji dla Parlementu Europejskiego i Rady dotyczące stosowania
dyrektywy 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego
w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (/* COM/2012/0168 final */).
Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zastosowania decyzji Rady nr 2001/470/
WE ustanawiającej europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych (/*
COM/2006/0203 końcowy */).
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE C 326/1).
Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii
Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej
strony (Dz. U. UE L 261/4).
Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii
Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii,
z drugiej strony (Dz. U. UE L 260).
Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi,
z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (Dz. U. UE L 161).
Układ ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami
Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (Dz. U. UE L 352).
Umowa między Rzecząpospolitą Polską a państwami Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA), sporządzona w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r. (Dz. U.
z 1994 r. Nr 129, poz. 639 z późn. zm.).
Umowa o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej
strony, a Kolumbią, Peru i Ekwadorem, z drugiej strony (Dz. U. UE L 354).
Umowa o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej
strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (Dz.
U. UE L 289).
Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (Dz. U. UE
L 330).
Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru (Dz.U. UE
L 267).
Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (Dz. U. UE L 186/3).
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1011. Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi,
z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (Dz.U. UE L 127).
1012. Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. UE L 29).
1013. Wieloletni plan działania na lata 2014–2018 dotyczący europejskiej e-sprawiedliwości
(DZ. U. UE C 182/2).
1014. Written Question E-1449/01 by Mogens Camre (UEN) to the Commission. Lawyers’
freedom to provide services ‐ payment for travelling time.
1015. Written Question E-2220/01 by Mogens Camre (UEN) to the Commission. Ban on
payment for advocates’ travelling time.
1016. Written Question E-3677/00 by Toine Manders (ELDR) to the Commission. Cooperation
between lawyers and accountants.

Akty prawa polskiego
1017. Opinia o projekcie ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych (druk nr 862 Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, IX Kadencja), 12
wrzesień 2018 r.
1018. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych
do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 2006).
1019. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego
nakazu aresztowania (Dz.U. 2015 poz. 874).
1020. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu
karnym (Dz.U. 2016 poz. 514).
1021. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu
przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę
adwokatów albo radców prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1461).
1022. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia
sporu przed wszczęciem postępowania (Dz. U. Nr 135, poz. 957 z późn. zm).
1023. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800 z późn. zm.).
1024. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 265).
1025. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu
zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (Dz. U. poz. 920).
1026. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie
prawa pomocy oraz określenia wzoru urzędowego formularza przekazania wniosku
o przyznanie prawa pomocy ((Dz. U. Nr 244, poz. 2073)).
1027. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie
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pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania
(Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 67 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1120 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r. poz.
2086 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka
(Dz. U. z 2015 r. poz. 21).
Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy
prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1874 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz.
676 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30).
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (Dz. U. z 2016 r. poz. 325).

Akty stosowania prawa
1040. „CHEZ Elektro Bulgaria“ AD vs Yordanowi Kotsevow i „FrontEx International“ EAD
vs Emilowi Yanakievowi (TSUE, C-427/16, C-428/16).
1041. Akzo Nobel Chemicals Ltd i Akcros Chemicals ltd vs Komisji Europejskiej (TSUE,
C-550/07).
1042. Akzo Nobel Chemicals Ltd oraz Akcros Chemicals ltd vs Komisji Wspólnot Europejskich (STSUE, T-125/03, T-253/03).
1043. Alain Laurent Brouillard vs Jury du concours de recrutement de référendaires près la
Cour de cassation i État belge (TSUE, C-298/14).
1044. AMOK Verlags GmbH vs A & R Gastronomie GmbH (TSUE, C-289/02).
1045. Angelo Alberto Torresi i Pierfrancesco Torresi vs Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Macerata (TSUE, C-58/13, C-59/13).
1046. Christine Morgenbesser vs Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova (TSUE,
C-313/01).
1047. Claude Gullung vs Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Colmar et de Saverne
(ETS, 292/86).
1048. Consiglio nazionale dei geologi vs Autorità garante della concorrenza e del mercato
i Autorità garante della concorrenza e del mercato (TSUE, C-136/12).
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Correia de Matos vs Portugal (TSUE, 56402/12).
Donat Cornelius Ebert vs Budapesti Ügyvédi Kamara (TSUE, C-359/09).
Dr. Erhard Eschig vs UNIQA Sachversicherung AG (TSUE, C-199/08).
Edyta Joanna Jakubowska vs Alessandro Maneggia (TSUE, C-225/09).
Federico Cipolla vs Rosaria Portolese, po mężu Fazari i Stefano Macrino i Claudia
Capoparte vs Roberto Meloni (TSUE. C-94/04, C-202/04).
Interpretacja podatkowa ogólna (Ministerstwo Finansów 0115-KDIT1-2.4012.
105.2018.1.AGW).
Irène Vlassopoulou vs Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten
Baden-Württemberg (TSUE, C-340/89).
J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh i Price Waterhouse Belastingadviseurs BV vs Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Raad van de Balies van de
Europese Gemeenschap (TSUE, C-309/99).
Jean Razanatsimba vs Cour d’appel de Douai (ETS, 66-77).
Jean Reyners vs Królestwo Belgii (TSUE, 2-74).
Jean Thieffry vs Conseil de l’ordre des avocats à la cour de Paris (TSUE, 71-76).
Jean-Philippe Lahorgue vs Ordre des avocats du barreau de Lyon i in (TSUE, C-99/16).
Komisja Europejska vs Republice Francuskiej (TSUE, C-492/08).
Komisja Europejska vs Republice Greckiej (TSUE, C-729/17).
Komisja Europejska vs Republika Włoska (TSUE, C-565/08).
Komisja Wspólnot Europejskich vs Republika Francuska (TSUE, C-294/89).
Komisja Wspólnot Europejskich vs Wielkiemu Księstwu Luksemburga (TSUE,
C-193/05).
Krzysztof Peśla vs Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern (TSUE, C-345/08).
Leopoldine Gertraud Piringer (TSUE, C-342/15).
Metacom AG vs Rechtsanwälte Zipper & Collegen (TSUE, E-6/13).
Morice vs France (ETPCz, 29369/10).
Ordre des barreaux francophones et germanophone i in., Jimmy Tessens i in., Orde van
Vlaamse Balies, Ordre des avocats du barreau d’Arlon i in. vs Conseil des ministres
(TSUE, C-543/14).
Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du
barreau de Bruxelles, Ordre des barreaux flamands, Ordre néerlandais des avocats du
barreau de Bruxelles vs Conseil des ministres (TSUE, C-305/05).
Pascal Nobile vs DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG (TSUE, E-21/16).
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2010 r.
(II GSK 1126/10).
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2017 r. (SDI 42/17).
Postępowanie karne przeciwko A (TSUE, E-1/07).
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Rzeczpospolita Polska vs Komisji Europejskiej (TSUE, C-422/11 P, C-423/11 P).
Reinhard Gebhard vs Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano
(TSUE, C-55/94).
VK/An Bord Pleanála (TSUE, C-739/19).
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Załącznik nr 1 bis
lista przedstawicieli rad OIRP i ORA biorących
udział w badaniu prowadzonym metodą wywiadu
ustrukturyzowanego
l. p.

imię i nazwisko

stanowisko

izba

1

członek rady

OIRP Bydgoszcz

2

członek rady

OIRP Białystok

3

członek rady

OIRP Gdańsk

4

członek rady

OIRP Katowice

5

członek rady

OIRP Kielce

6

członek rady

OIRP Koszalin

7

członek rady

OIRP Kraków

8

członek rady

OIRP Lublin

9

przedstawiciel dziekana

OIRP Lublin

10

członek rady

OIRP Łódź

11

członek rady

OIRP Olsztyn

12

członek rady

OIRP Opole

13

członek rady

OIRP Poznań

14

członek rady

OIRP Rzeszów

15

członek rady

OIRP Szczecin

16

przedstawiciel dziekana

OIRP Toruń

17

członek rady

OIRP Wałbrzych

18

członek rady

OIRP Wrocław

19

członek rady

OIRP Zielona Góra

20

członek rady

ORA Bielsko-Biała

21

członek rady

ORA Bydgoszcz

22

członek rady

ORA Częstochowa
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l. p.

stanowisko

izba

23

członek rady

ORA Gdańsk

24

przedstawiciel dziekana

ORA Katowice

25

przedstawiciel dziekana

ORA Katowice

26

przedstawiciel dziekana

ORA Katowice

27

członek rady

ORA Kielce

28

członek rady

ORA Koszalin

29

członek rady

ORA Kraków

30

członek rady

ORA Lublin

31

członek rady

ORA Łódź

32

członek rady

ORA Olsztyn

33

członek rady

ORA Opole

34

członek rady

ORA Płock

35

członek rady

ORA Płock

36

członek rady

ORA Poznań

37

członek rady

ORA Radom

38

członek rady

ORA Rzeszów

39

członek rady

ORA Siedlce

40

członek rady

ORA Szczecin

41

członek rady

ORA Wałbrzych

42

członek rady

ORA Warszawa

43

członek rady

ORA Wrocław

44

członek rady

ORA Zielona Góra

45

przedstawiciel dziekana

ORA Zielona Góra
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imię i nazwisko

Załącznik nr 2
lista adwokatów i radców prawnych zaproszonych do udziału
w badaniu prowadzonym metodą kwestionariusza ankiety
Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Olsztynie
Nazwisko
Imię
Gąsiewski
Rafał
Sut
Michał
Osiecki
Marcin
Królczyk
Lucjan
Cichy
Sebastian
Łojewska
Violetta
Sobczak
Paweł
Basiak
Arkadiusz
Wiśniewska
Marta
Gawrychowski
Łukasz
Karczewski
Kamil
Skrodzka-Sadowska
Katarzyna
Dobielska
Eliza
Jackowska
Joanna
Klonowska
Hanna
Rydzik
Barbara
Parakiewicz
Norbert
Sadłowska
Joanna
Zielińska-Sęk
Agata
Sawicka
Wioletta
Borowa-Moszczyńska
Barbara
Cegiełka-Gajdamowicz
Katarzyna
Pietrzak
Zenon
Czaplicki
Zbigniew
Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu
Nazwisko
Imię
Krzyżanowski
Łukasz
Szczepaniak
Piotr
Łakomiak
Patrycja
Porowska
Sylwia
Nowaczyk
Emilia
Billert
Barbara
Kryścio
Jolanta
Kazimierska
Anna
Korytkowska
Marlena

Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu
Nazwisko
Imię
Korczyński
Dawid
Papierska
Justyna
Maciejewska-Domańska Maria
Sterańczak
Adrian
Stoczczak
Kacper
Karcz
Piotr
Stypuła
Szymon
Tabędzka
Aleksandra
Szwoch
Grzegorz
Grabiec
Michał
Golusińska
Katarzyna
Olejarnik
Marta
Grzybkowski
Tomasz
Musiał
Jakub
Kaczmarek
Krzysztof
Czarniecki
Janusz
Okręgowa Rada Adwokacka
w Częstochowie
Nazwisko
Imię
Frick
Dorota
Zirny
Michał
Dutkowska
Jowita
Lamik
Edyta
Bartnik
Tadeusz
Gal
Urszula
Proszewski
Jakub
Mastalerz
Tomasz
Garnacarek
Bartłomiej
Siwik
Arkadiusz
Kupczyk
Agnieszka
Hejnar
Bartłomiej
Sikorska
Ewa
Woroniecka-Gonera
Aneta
Gryga
Barbara
Karczewski
Paweł
Krawczyk
Łukasz
129

Okręgowa Rada Adwokacka
w Częstochowie
Nazwisko
Imię
Przysucha
Maciej
Stryjewski
Mariusz
Karczewska
Ewa
Kuza
Adam
Zyberyng
Szymon
Miedzińska
Agnieszka
Piaszczyk-Storczyk
Anna
Białek
Marcin
Okręgowa Rada Adwokacka w Radomiu
Nazwisko
Imię
Michałkiewicz
Michał
Jastrząb
Jakub
Miłecki
Artur
Wieczorek
Arkadiusz
Gębczyk
Anna
Grzech
Jakub
Celej
Mirosław
Zieja
Weronika
Wróbel
Karol
Magiera
Jakub
Magiera-Wronka
Magdalena
Miśkiewicz
Łukasz
Kobyłka
Julia
Pomorski
Karol
Tomczyk
Anna
Mirzojan-Lewit
Aaron
Strzelak
Mariusz
Sznyrowska
Kamila
Kruczoń
Erwin
Wójcik
Robert
Danisz
Aleksandra
Fortuna
Artur
Gomuła
Sebastian
Sokołowska
Magdalena
Zacharska-Mendyka
Żaneta
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Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
Nazwisko
Imię
Gułaj
Maciej
Kłycińska
Barbara
Janczak
Filip
Grot
Aleksander
Kalejta
Mariusz
Eysymontt
Małgorzata
Kurpios
Maciej
Dąbrowski
Łukasz
Dąbrowska
Zofia
Jaśkiewicz
Piotr
Kubik
Hubert
Irmiński
Mateusz
Jakobus
Mirosława
Leśniak
Krzysztof
Błuszkowska
Renata
Kempa
Adam
Jaworski
Michał
Grabecki
Bartłomiej
Lenkiewicz
Norbert
Kaliski
Mirosław
Kuczyński
Józef
Dzius
Bartosz
Gładun
Małgorzata
Boyen
Katarzyna
Borowiecka
Natalia
Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Katowicach
Nazwisko
Imię
Zawadzka
Jolanta
Cichoń
Mariusz
Wal-Sobieszek
Krystyna
Kosobudzki
Michał
Musialik
Monika
Koczar
Andrzej
Mikuła-Palik
Agnieszka
Fabia-Pardela
Ewelina
Rakszawski
Adam
Brzeźna
Jolanta
Janecka
Anna
Westfal
Maciej
Zachara
Izabela
Służałek
Edward

Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Katowicach
Nazwisko
Imię
Sobol-Kusz
Lucyna
Woźnicka
Anna
Długajczyk
Erwin
Mierzyńska
Zofia
Witecka
Helena
Lipowska
Kamila
Bednarek-Ochojska
Anna
Kornicz
Jerzy
Szymborska
Sylwia
Sarna
Marcin
Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy
Nazwisko
Imię
Dobrzański
Piotr
Stefanowicz
Agnieszka
Hernacki
Bartosz
Kusz
Dariusz
Frankiewicz-Chmielewska Ewa
Kempa
Alicja
Grzechowiak
Mateusz
Łozowska
Oliwia
Krysztofiak
Aleksandra
Woźniak
Agata
Śmigielski
Łukasz
Brejza
Dorota
Dobrzański
Piotr
Ewert
Monika
Holka
Adam
Montowska-Czachowska Małgorzata
Pawlak
Jakub
Manikowski
Wojciech
Domek
Szymon
Paczkowska
Dorota
Pawlak
Jakub
Ślachciak
Jarosław
Wybrański
Marcin
Antczak
Andrzej
Janczarek
Piotr

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
Nazwisko
Imię
Szuba
Jakub
Ceremuga
Anna
Koczur
Sebastian
Gryboś
Wojciech
Szeląg
Waldemar
Iwański
Marcin
Szkaradziński
Adam
Eliasz
Grzegorz
Kubok-Drabek
Katarzyna
Bystry
Mateusz
Iskrzycka-Jąkała
Anna
Klein
Janusz
Kranz
Mariusz
Horodyski
Dominik
Rakoczy
Waldemar
Nowak
Sebastian
Szlósarczyk
Sybilla
Bek
Justyna
Szczepańska-Ptak
Alicja
Ignatowicz-Bajgier
Marian
Pawlikowski
Franciszek
Różycka
Anna
Michalik
Władysław
Zięba
Rafał
Knecht-Bergel
Paulina
Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku
Nazwisko
Imię
Jankowska
Natalia
Raczak
Paweł
Adamska-Pietrzak
Ewa
Gondek
Paulina
Kiecol-Kuternoga
Aleksandra
Kazimierczyk
Wioletta
Łabul
Paweł
Wojciechowska
Alicja
Mielniczek-Drezner
Marzena
Szmyt
Dorota
Izgarszew
Anna
Dwernicki
Andrzej
Damps-Stoltmann
Beata
Wensker
Zbigniew
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Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku
Nazwisko
Imię
Zieliński
Jacek
Tomaszewski
Jakub
Augustyniak
Magdalena
Łucki
Tomasz
Milińska
Agnieszka
Strzała
Tomasz
Zeidler
Eliza
Gzella
Ireneusz
Deruga
Barbara
Filipczuk-Plutowska
Anna
Sieszczyński
Krystian
Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie
Nazwisko
Imię
Kamińska
Monika
Salamon
Stefan
Pzybyszewski
Rafał
Baranik
Tomasz
Molga
Ewelina
Kozielski
Wojciech
Dowgiłłowicz
Joanna
Parol
Milena
Nowalska
Karolina
Pruryzewski
Radosław
Pietkiewicz
Magdalena
Wojciechowski
Wojciech
Czech
Jacek
Wróbel-Łukaszewska
Anna
Charukiewicz
Paweł
Napiórkowska-Matusiak
Anna
Anoszkin
Roman
Milczarek
Kamila
Kozielski
Wojciech
Wesołowska
Anna
Zielińska-Turek
Anna
Tokarzewski
Radosław
Machul
Piotr
Ciszak-Jarczyk
Anna
Królikowski
Krzysztof
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Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie
Nazwisko
Imię
Kluba-Kaliszuk
Justyna
Kos
Jarosław
Charkiewicz
Mariusz
Stefaniuk
Jacek
Cimek
Katarzyna
Dymek
Piotr
Sajna
Seweryna
Kurys
Sławomir
Szczuka
Barbara
Baraniak
Bartosz
Kokot
Jan
Skałecka-Bogusz
Agata
Bratkowski
Adam
Wójcik
Urszula
Kwiatkowska
Agnieszka
Ciągło
Arkadiusz
Kurys
Sławomir
Haczykowska
Kamila
Kusik
Magdalena
Tobolska-Walczuk
Joanna
Łomża
Janusz
Bobrzyk
Izabela
Bogusz
Michał
Winiarczyk
Katarzyna
Kaszaren
Łukasz

Załącznik nr 3
lista firm prawniczych zatrudniających (współtworzonych
przez) prawników biorących udział w badaniu, których
witryny internetowe podlegały analizie zawartości
Kancelaria Adwokata Aarona Mirzojana-Lewita
Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam Bratkowski
Kancelaria Adam Holka
Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki Sp.K.
Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam Kuza
Kpg Prawo – Radcy Prawni
Szkaradziński Huzior Adwokaci
Tsw Toboła Sterańczak Wysocki Adwokaci Spółka Cywilna
Kancelaria Radcy Prawnego R. Pr. Agata Skałecka-Bogusz
Kancelaria Adwokacka Adwokat Agata Woźniak
Kancelaria Radców Prawnych W Olsztynie Radca Prawny Aneta Smolik Radca Prawny
Agata Zielińska – Sęk
Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Kupczyk
Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Kwiatkowska
Kancelaria Indywidualna Agnieszka Mirosława Miedzińska
Agnieszka Mikuła-Palik Kancelaria Radcy Prawnego
Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Milińska
Kancelaria Adwokacka Agnieszka Stefanowicz
Gm Legal Grot & Marcinkiewicz
Kancelaria Adwokacka Adw. Aleksandra Danisz-Stępniewska
Kancelaria Adwokacka Aleksandra Kiecol-Kuternoga
Kancelaria Adwokacka Adw. Aleksandra Krysztofiak
Adwokaci T W Z Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
Kancelaria Adwokacka – Alicja Kempa, Maciej Kempa w Bydgoszczy
Kancelaria Indywidualna Alicja Krystyna Szczepańska-Ptak
Advocare Kancelaria Adwokacka
Kancelaria Adwokacka Andrzej Antczak w Bydgoszczy
Dwernicki Andrzej, Adwokat
Kancelaria Radców Prawnych Lexus-Consulting Gicala, Koczar, Ostrowski, Pokorski
Kancelaria Adwokacka Gonera
Kancelaria Adwokacka Anna Ceremuga
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Kancelaria Indywidualna Anna Ciszak-Jarczyk
Kancelaria Adwokacka Anna Filipczuk-Plutowska
Kancelaria Adwokacka Anna Gębczyk
Anna Iskrzycka-Jąkała Kancelaria Adwokacka
Anna Izgarszew Kancelaria Adwokacka
Janecka Anna Kancelaria Radcy Prawnego
Kancelaria Adwokacka Anna Kazimierska
Kancelarie Adwokackie Adw. Anna Napiórkowska-Matusiak
Witecki Karpiński – Kancelarie Prawne
Kancelaria Indywidualna Anna Małgorzata Różycka
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Kmiw S.C.
Kancelaria Adwokacka Adwokat Anny Wesołowskiej
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokata Premium Oleszek, Żarnowiec, Harat
Kancelaria Adwokacka Anna Wróbel-Łukaszewska Adwokat
Kancelaria Adwokacka Anna Zielińska-Turek
Arkadiusz Basiak Kancelaria Radcy Prawnego Invictus
Kancelaria Adwokacka Adwokat Arkadiusz Ciągło
Rk Legal
Kancelaria Adwokacka Adwokata Arkadiusza Wieczorka
Ancelaria Adwokacka Adw Artur Fortuna
Kancelaria Adwokacka Adwokat Artur Miłecki
Kancelaria Adwokacka Barbara Bilard
Kancelaria Adwokacka Barbara Wiesława Seruga
Kancelaria Adwokacka Barbara Gryga
Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbara Kłodzińska
Kancelaria Adwokacka Barbara Szczuka
Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartłomiej Garncarek
Cew Attorneys
Kancelaria Adwokacka Bartłomiej Hejnar
Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Baraniaka
Adwokat Bartosz Dzius Kancelaria Adwokacka
Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Hernacki
Kancelaria Adwokacka Adw. Beata Damps-Stoltmann
Adwokat Dariusz Kusz
Korczyński Kancelaria Adwokacka
Adwokat Dorota Brejza Kancelaria Adwokacka
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Kancelaria Adwokacka Adw. Dorota Frick
Kancelaria Adwokacka Dorota Paczkowska
Centrum Porozumień Prawnych
Kancelaria Adwokacka, Adwokat Edyta Lamik
Krpia Głuchowski Siemiątkowski Zwara I Partnerzy
Spółka Komandytowa Emilia Nowaczyk i Wspólnicy
Długajczyk Erwin. Kancelaria Prawnicza
Molendowski Kruczoń Miłecki Kancelarie Adwokackie
Ewa Adamska-Pietrzak Kancelaria Adwokacka
Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Karczewska
Ewa Sikorska Kancelaria Adwokacka Adwokat
Kancelaria Radcy Prawnego. Radca Prawny Ewelina Fabia-Pardela
Kancelaria Adwokacka Ewelina Molga
Janczak Tomala Adwokaci I Radcowie Prawni S.C.
Adwokaci I Radcowie Prawni S.C.
Eliasz – Suliński Adwokacka Spółka Partnerska
Kancelarie Adwokackie Adwokat Marek Szwoch i Adwokat Grzegorz Szwoch
„Libertas” Kancelaria Radcy Prawnego Hanna Klonowska
Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. P.
Kancelaria Adwokacka, Ireneusz Gzella, Adwokat
Kancelaria Adwokacka Izabela Bobrzyk
Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Zachara
Indywidualna Kancelaria Adwokacka
Jacek Stefaniuk, Kancelaria Prawna
Myszor Zielińki Adwokaci
Jakub Grzech Kancelaria Adwokacka
Kancelaria Adwokacka Jakub Jastrząb
Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Kaszuba
Jakub Magiera Adwokat Kancelaria Adwokacka
Kancelaria Adwokacka Jakub Jan Musial
Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Pawlak
Kancelaria Adwokacka, Adwokat Jakub Proszewski
Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Tomaszewski
Kancelaria Adwokacka Jan Kokot
Kancelaria Adwokacka Adwokat Janusz Czarniecki
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Kancelaria Adwokacka Mgr Janusz Klein Adwokat
Janusz Łomża Kancelaria Adwokacka
Kancelaria Adwokacka Adwokat Jarosław Kos
Kancelaria Adwokacka Adwokat Jarosław Ślachciak
J. Dowgwiłłowicz Gawryluk Parciak i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska
Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jackowska
Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Sadłowskiej I Małgorzaty Wisniewskiej
Kancelaria Adwokacka Joanna Tobolska-Walczuk
Kancelaria Adwokacka Jolanta Kryścio
Rzeczoznawstwo Majątkowe Jolanta Zawadzka
Kancelaria Adwokacka Dutkowscy
Kancelaria Adwokacka Warszawa Adw. Józef Kuczyński Adw. Marcin Kuczyński
Kancelaria Adwokacka Adwokat Julia Kobyłka
Kancelaria Adwokacka Justyna Bek
Latoch Kancelaria Adwokacka
Kancelaria Adwokacka Jaśkiewicz & Papierska
Adwokacka Spółka Partnerska Malczewski Stoczczak Matyaszczyk
Kancelaria Prawnicza Radcy Prawnego Andrzeja Jelca
Kancelaria Adwokacka Adw. Patrycja Haczykowska-Wownysz i Wojciech Wownysz
Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Lipowska
Kancelarie Adwokackie Adw. Kamila Milczarek
Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamila Sznyrowska
Kancelaria Adwokacka Karol Łukasz Pomorski
Kancelaria Adwokacka Karol Wróbel
Kancelaria Adwokacka Karolina Sawicka
Adwokat Katarzyna Boyen
Kancelaria Lcg
Kancelaria Adwokacka Katarzyna Cimek
Degórski Golusińska & Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska
Kancelaria Adwokacka Katarzyna Kubok-Drabek
Kancelaria Adwokacka Katarzyna Winiarczyk
Kancelaria Adwokacka Adwokat Krystian Sieczczyński
Kancelaria Radcy Prawnego Krystyna Wal-Sobieszek
Kancelaria Adwokacka Adw. Krzysztof Kaczmarek Adw. Marcin Macioszek
Kancelaria Adwokacka Krzysztof Królikowski
Zgutka, Zięcik, Falkiewicz, Forysiak I Partnerzy – Adwokaci I Radcowie Prawni
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Kancelaria Radcy Prawnego Lucjan Królczyk
Dąbrowski Radziejewska Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska
Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gawrychowski
Kancelaria Adwokacka Łukasz Kazaren
Kancelaria Prawna Lewcio & Marciniak
Kancelaria Prawnicza Radcy Prawnego Cezary L. Jezierski Sp. J.
Kancelaria Adwokacka Adw. Łukasz Miśkiewicz
Kancelaria Janusz Kanarek Adwokat
Maciej Gułaj Prawo Medyczne
Kancelaria Adwokacka Maciej Kurpios
Kancelaria Adwokacka – Adwokat Maciej Przysucha
Kancelaria Adwokacka – Magdalena Augustyniak
Kancelarie Adwokatów I Radców Prawnych Dąbek & Kusik
Kancelaria Adwokacka Adw. Magdalena Magiera-Wronka
Kancelaria Adwokacka Adw. Magdalena Pietkiewicz
Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Sokołowska
Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Bieniek
Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Eysymontt
Małgorzata Gładun Kancelaria Adwokacka
„Adwokacka – Adwokat Małgorzata Montowska – Czachowska”
Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Białek
Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Iwański
Osiecki, Pawłowska Kancelaria Radców Prawnych
Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Kręcisz-Sarna
Kancelaria Adwokacka Marcin Wybrański
Kancelaria Adwokacka Maria Maciejewska – Domańska
Zaleska-Urbanowicz Maria Kancelaria Prawnicza Radcy Prawnego
Kancelaria Indywidualna Adwokata Mariana Ignatowicza-Bajgiera
Kancelaria Mariusz Charkiewicz
Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Grzegorz Cichoń
Kalejta, Banaszak-Gałczyńska Adwokaci Spółka Jawna
Kancelaria Indywidualna Adwokata Mariusza Cezarego Kranza
Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Stryjewski
Strzelak Kulesza Radcowie Prawni I Adwokaci Sp. P.
Kancelaria Adwokacka Adwokat Marleny Korytkowskiej
Marta Olejarnik Kancelaria Adwokacka
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Kancelaria Radcy Prawnego Marta Wiśniewska
Kancelaria Adwokacka Adwokat Marzena Mielniczek-Drezner
Kancelaria Prawna Consenso S.C.
Adwokat Mateusz Grzechowiak
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
Kancelaria Adwokacka Michał Bogusz
Sp. Adwokacka „Contract” Adw. Michał Grabiec , Adw. Karolina Kamoda-Ciesiółka
Zjpl International Lawyers
Radca Prawny Michał Kosobudzki
Jakub Zięty Kancelaria Radcy Prawnego
Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Michałkiewicz
P. Sut Radca Prawny – Spółka Komandytowa
Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Zirny
Adwokat Olsztyn, Kancelaria Adwokacka Olsztyn
Kancelaria Adwokacko-Radcowska S.C. Mirosław Celej, Wanda Celej
Kancelaria Prawnicza Jamka & Kaliski S.C.
Kancelaria Adwokacka Mirosława Jakobus
Kancelarie Adwokackie Ewert
Kancelaria Adwokacka Adwokat Marty Kamińskiej
Kancelaria Adwokacka Natalia Borowiecka Adwokat
Kancelaria Adwokacka Natalia Jankowska
Kancelaria Adwokacka Adwokat Norbert Józef Lenkiewicz
Norbert Parakiewicz Kancelaria Radcy Prawnego
Kancelaria Adwokacka Oliwia Łozowska
Łakomiak Drożdżal Adwokaci
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paulina Gondek
Pokrzywka Bensalem Knecht Bergel Adwokaci Spółka Partnerska
Kancelaria Adwokacka Paweł Charukiewicz
Kancelaria Adwokacka Paweł Stanisław Karczewski
Kancelaria Adwokacka Paweł Łabul
Kancelaria Adwokacka Paweł Raczak
Grupa Prawna Togatus
Kancelaria Adwokacka Toga W Bydgoszczy
Kancelaria Adwokacka Adw. Piotr Dymek
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Janczarek
Baker & Mckenzie Krzyżowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa
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Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Karcz
Fortuna, Szczepaniak i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Kancelaria Indywidualna Adwokata Radosława Tokarzewskiego
Grupa 4 Adwokaci Bonk Przybyszewski Wasilewski Adwokacka Spółka Partnerska
Kochański Zięba i Partnerzy
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Bieńkowska, Błuszkowska i Miller Sp.P.
Kancelaria Adwokacka Adw. Robert Wójcik
Kancelaria Indywidualna Roman Anoszkin
Kancelaria Warmińska Bagiński i Cichy Spółka Jawna
Kancelaria Adwokacka Adwokat Sebastian Gomuła
Kancelaria Adwokacka Adwokat Dr Sebastian Koczur
Kancelaria Indywidualna Sebastian Mikołaj Nowak
Kancelaria Adwokacka Adw. Seweryna Sajna
Kancelaria Adwokacka Adwokata Andrzeja Kurysa
Kancelaria Adwokacka Sybilla Szlósarczyk
Gutowski i Wspólnicy
Kancelaria Radcy Prawnego Ante Legem Sylwia Szymborska
Kancelaria Adwokacka Adwokata Szymona Domka
Kancelaria Adwokacka Adwokat Szymon Stypuła
Kancelaria Adwokacka Tadeusz Bartnik
Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Baranik
Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski, Guzek i Partnerzy
Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dr Tomasz Łucki
Tomasz Mastalerz „Kancelaria Adwokacka”
Kancelaria Radcy Prawnego Jko Tomasz Pawłowski
Kancelaria Adwokacka Tomasz Kopoczyński
Urszula Gal „Kancelaria Adwokacka”
Kancelaria Adwokacka Urszula Wójcik
Kancelaria Radców Prawnych Violetta Łojewska, Katarzyna Cegiełka-Gajdamowicz
Rakoczy, Wroński Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. P.
Szeląg Waldemar. Kancelaria Adwokacka
Kancelaria Adwokacka Weronika Zieja
Kancelaria Adwokacka Adwokat Wioletta Kazimierczyk
Kancelaria Magdalena Sawicka
Kancelaria Adwokacka Adwokat Władysław Michalik
Kancelaria Adwokacka Adw. Wojciech Gryboś
Kancelaria Adwokacka Iława Adwokat Wojciech Kozielski
139

Kancelarie Adwokackie Wojciech Manikowski
Kancelaria Adwokacka Jwż
Kancelaria Adwokacka Zbigniew Wensker Adwokat
Kancelaria Radcy Prawnego Zenon Pietrzak
Kancelaria Adwokacka, Adwokat Żaneta Zacharska-Mendyka
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Załącznik nr 4
kwestionariusz ankiety wykorzystywanej w badaniu polskich
adwokatów i radców prawnych
Współpraca polskich adwokatów i radców prawnych z klientami
zagranicznymi oraz praca za granicą.
1. Płeć
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 Kobieta
 mężczyzna
2. Rok urodzenia
3. Prawniczy tytuł zawodowy
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 adwokat
 radca prawny
 inne: ___________________________
4. Od jak dawna jest Pani/Pan adwokatem/radcą prawnym?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 krócej niż 3 lata
 4-10 lat
 dłużej niż 10 lat
5. W jakiego typu sprawach się Pani/Pan specjalizuje?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.
 praktyka ogólna (różne sprawy)
 prawo karne
 prawo cywilne
 prawo rodzinne
 prawo gospodarcze, w tym podatkowe
 prawo administracyjne
 prawo pracy
 prawo międzynarodowe
 inne: ___________________________
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6. Do jakiej izby okręgowej (OIRP/ORA) Pani/Pan przynależy?
7. W jakiej formie prowadzi Pani/Pan swoją działalność prawniczą?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 zatrudnienie w instytucji, firmie itp. (nie dotyczy adwokatów)
 praktyka indywidualna
 spółka cywilna, w tym partnerska
 zatrudnienie/stała współpraca w dużej kancelarii
8. Znajomość języków obcych
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.
podstawowy

komunikatywny

Jestem w stanie
prowadzić sprawę
w danym języku

angielski







niemiecki







francuski







rosyjski







włoski







hiszpański







ukraiński







inny







9. Jaką uczelnię wyższą Pani/Pan ukończył na kierunku prawo?
10. Czy w trakcie studiów lub na aplikacji brała Pani/Pan udział w stażach/
wymianach/praktykach zagranicznych?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 Tak
 Nie
11. Czy w trakcie studiów lub aplikacji uczestniczyła Pani/Pan w zajęciach,
szkołach prawa obcego?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 Tak
 Nie
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12. Czy w trakcie studiów lub aplikacji przedstawiano informacje dotyczące
pracy prawnika za granicą, w instytucjach międzynarodowych lub pracy z
klientami zagranicznymi?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 Tak
 Nie
13. W jaki sposób studia wyższe lub aplikacja przygotowały Panią/Pana do pracy
za granicą lub z klientami zagranicznymi?
14. Czy Pani/Pana zdaniem polskie studia prawnicze lub aplikacja przygotowują
do pracy prawnika za granicą lub współpracy z klientami zagranicznymi?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
1
Nie, nie
przygotowują

2

3

4

4







Tak, zupełnie

15. W jakich szkoleniach z zakresu obrotu zagranicznego, pracy za granicą lub
współpracy z klientami zagranicznymi brała Pani/Pan kiedykolwiek udział?
16. Czy interesuje się Pani/Pan pracą za granicą lub współpracą z klientami
zagranicznymi?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 tak
 nie
 inne: ___________________________
17. Czy otrzymuje Pani/Pan informacje/materiały dotyczące pracy za granicą
lub współpracy z klientami zagranicznymi?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 tak
 nie
 trudno powiedzieć
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18. Czy korzysta Pan/Pani ze stron internetowych, porad dotyczących obrotu
zagranicznego?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 tak
 nie
 czasami
19. Czy regularnie zapoznaje się Pani/Pan z orzecznictwem TSUE lub ETPCz?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 tak
 nie
20. Czy kiedykolwiek sporządzała Pani/Pan skargi do ETPCz, TSUE lub innego
trybunału międzynarodowego lub reprezentował klientów w arbitrażu międzynarodowym?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 tak
 nie
21. Czy kiedykolwiek współpracowała Pani/Pan z prawnikiem zagranicznym
lub była przeciwnikiem procesowym strony reprezentowanej przez prawnika
zagranicznego?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 tak
 nie
22. Czy zna Pani/Pan polskich prawników, którzy pracują lub pracowali za
granicą?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 tak
 nie
 inne: ___________________________
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23. Praca prawnika za granicą lub współpraca z klientami zagranicznymi jest
dobrym etapem w karierze prawnika?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
1

2

3

4

Nie, nie jest







5
Jest znakomitym
pomysłem

24. W jaki sposób Izba, do której Pani/Pan przynależy pomaga w kontaktach
międzynarodowych?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

organizuje szkolenia z obrotu zagranicznego
ułatwia kontakty
z prawnikami zagranicznymi
organizuje spotkania z prawnikami
zagranicznymi
udostępnia materiały
przesyła newsletter
opłaca staże / konferencje / szkolenia
jest bierna w sprawach międzynarodowych
przynależność Izby
do porozumień
międzynarodowych
pomaga mi w mojej
pracy
jest aktywna w
sprawach międzynarodowych
sekcja obrotu zagranicznego istnieje
i jest aktywna

zdecydowanie nie

raczej nie

trudno powiedzieć

raczej tak

zdecydowanie tak
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25. Czy kiedykolwiek zastanawiała się Pani/Pan nad pracą za granicą jako prawnik?
`Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.
 planuję/planowałem wyjechać za granicę jako prawnik na stałe
 podejmuję pojedyncze czynności prawne za granicą
 planuję/planowałam pracować w organizacjach międzynarodowych
 zastanawiam się nad utworzeniem formalnego porozumienia z innym prawnikiem
za granicą
 inne: ___________________________
26. Czy Pana/Pani zdaniem posiada Pani prawo wykonywania zawodu prawnika
za granicą?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 tak
 nie
 nie wiem
 inne: ___________________________
27. Czy współpracuje Pani/Pan z kancelariami prawniczymi za granicą?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 tak
 nie
28. Czy sprawiłoby Pani/Panu trudność wejście w spółkę (stałą współpracę biznesową) z zagranicznym prawnikiem?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 tak
 nie
 może
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29. Czy planując podjąć pracę prawnika za granicą następujące wymogi administracyjne sprawiłyby Pani/Panu trudność?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

konieczność
zdania dodatkowego egzaminu
z prawa kraju
docelowego
konieczność
zdania egzaminu
językowego
koniczność ponownego zdania
egzaminu adwokackiego / radcowskiego
konieczność zawarcia umowy
dodatkowego
ubezpieczenia oc
konieczność
pracy pod patronatem lokalnego
prawnika
konieczność odbycia co najmniej
półrocznego stażu adaptacyjnego
zakaz reprezentowania klienta
przed niektórymi
sądami

zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie
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30. Co Pani/Pana zdaniem może być najtrudniejsze dla prawników zagranicznych
podejmujących pracę w Polsce?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.
zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie

zawiłe prawo
materialne











zawiłe procedury





























































brak klientów











brak potrzeby
współpracy z
prawnikami zagranicznymi











odmienna kultura
prawna
sprawy techniczne w sądach i
instytucjach
arogancja, znieczulica, niechęć
w instytucjach
niskie wynagrodzenia
trudności językowe

31. Jakiego typu jest to współpraca
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.
 współpraca stała i sformalizowana
 współpraca stała, ale niesformalizowana
 podsyłanie sobie klientów
 współpraca ad hoc
 spotkania towarzyskie/wymiana poglądów/spotkania konferencyjne
32. Czy Pani/Pana zdaniem w Polsce jest potrzeba współpracy prawników z
klientami zagranicznymi?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
1
zdecydowanie
nie
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2

3

4







5
zdecydowanie
tak

33. Czy Pana/Pani zdaniem w Polsce jest potrzeba współpracy z prawnikami
zagranicznymi?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
1
zdecydowanie
nie

2

3

4







5
zdecydowanie
tak

34. Jak często reprezentuje Pani/Pan obywateli Ukrainy?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
1
nigdy nie reprezentowałem

2

3

4

5







często

35. Czy kiedykolwiek pracowała Pani/Pan za granicą na stałe jako prawnik (poza
pojedynczymi czynnościami)? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 Tak Przejdź do pytania 38.
 Nie Przejdź do pytania 36.
36. Czy kiedykolwiek podejmowała Pani/Pan czynności jako prawnik w sądach,
instytucjach, firmach itp. za granicą? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 Tak Przejdź do pytania 46.
 Nie Przejdź do pytania 37.
37. Czy kiedykolwiek współpracowała Pani/Pan z klientem zagranicznym (cudzoziemcem, bądź podmiotem z zagranicy)? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 Tak Przejdź do pytania 57.
 Nie Przerwij wypełnianie formularza.
38. W jakich krajach pracowała Pani/Pan na stałe jako prawnik dłużej niż miesiąc?
39. Jakiego typu sprawy Pani/Pan prowadzi za granicą?
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40. Z jakim typem klientów za granicą Pan/Pani współpracuje?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.
 kliencie indywidualni zagraniczni
 klienci instytucjonalni zagraniczni
 klienci indywidualni – Polacy
 klienci instytucjonalni – Polacy
 organizacje międzynarodowe
 inne: ___________________________
41. Podczas pracy za granicą jakiego typu doznawał Pan/Pani trudności?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.
 nie doznawałam żadnych
 niechęć/nieufność/dyskryminacja ze strony organów/sądów/urzędów
 brak zaufania/brak uznania profesjonalizmu ze strony nie-polskich prawników
 trudności językowe
 brak znajomości prawa materialnego
 brak znajomości procedury
 trudności w odnalezieniu się w obyczajach i kulturze prawnej
 brak zgody władz na wykonywanie zawodu lub ograniczony dostęp do sądów
 konieczność zawarcia umowy dodatkowego ubezpieczenia OC
 konieczność słuchania poleceń zagranicznego mentora
 konieczność składania egzaminów kompetencyjnych
 konieczność odbycia dodatkowego stażu
 problemy finansowe
 rozłąka z krajem, rodziną
 inne: ___________________________
42. Czy podczas pracy za granicą kiedykolwiek spotkała się Pani/Pan z dyskryminacją, niechęcią wobec polskiego prawnika?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 Tak
 Nie
 Trudno powiedzieć
43. Z jakiego powodu zdecydował się Pan/Pani rozpocząć pracę za granicą?
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44. Czy jest Pani/Pan zadowolona z pracy za granicą?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
1

2

3

4

absolutnie nie







5
zdecydowanie
tak

45. Czy w najbliższym czasie planuje Pan/Pani nadal pracować za granicą? Dlaczego?
46. Jak często podejmuje Pani/Pan czynności poza granicami Polski?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
1
nigdy nie podejmowałem

2

3

4







5
często podejmuję

47. Jaki typ klientów zazwyczaj wymaga udziału Pani/Pana w czynnościach
zagranicznych?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi
 klienci indywidualni zagraniczni
 klienci instytucjonalni zagraniczni
 klienci indywidualni Polacy
 klienci instytucjonalni Polacy
 organizacje międzynarodowe
 inne: ___________________________
48. W jakich typach miejsc podejmuje Pan/Pani czynności?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.
 sądy
 urzędy
 arbitraż i alternatywne metody rozwiązywania sporów
 negocjacje
 spotkania nieformalne
 inne: ___________________________
49. W jakiego typu sprawach podejmuje Pani/Pan czynności za granicą?
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50. W jaki sposób podejmuje Pan/Pani swoje zagraniczne czynności?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.
 samodzielnie – osobiście
 osobiście z pomocą zagranicznego kolegi prawnika
 zdalnie (telefonicznie, listownie, przez Internet)
 poprzez sieć, porozumienia prawników
 inne: ___________________________
51. Czy podejmowanie czynności zagranicznych jest działaniem intencjonalnym,
czy przypadkowym
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 intencjonalnym – łączę z nim swoją praktykę krajową podejmuję czynności, jeżeli
jest to konieczne
 inne: ___________________________
52. W jaki sposób ułatwiłaby Pani/Pan sobie i innym prawnikom podejmowanie
czynności poza granicami Polski?
53. W jaki sposób ułatwiłaby Pani/Pan sobie i innym prawnikom pracę poza
granicami Polski?
54. Z jakim typem klientów z zagranicy najczęściej Pan/Pani współpracuje?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.
 zagraniczne firmy operujące z zagranicy
 zagraniczne firmy - filie w Polsce
 organizacje międzynarodowe lub rządowe
 obcokrajowcy stale mieszkający w Polsce
 cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce
 Polacy mieszkający za granicą
 inne: ___________________________
55. Z jakich krajów zazwyczaj pochodzą klienci?
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56. Jakiego typu są to sprawy?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi
 prawo karne
 prawo cywilne
 prawo rodzinne
 prawo gospodarcze w tym podatkowe
 prawo administracyjne
 prawo pracy
 prawo międzynarodowe
 inne: ___________________________
57. Jak często współpracuje Pani/Pan z klientami zagranicznymi?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
1

2

3

4

5

rzadko







regularnie

58. W jaki sposób odnajdują Pana/Panią klienci zagraniczni?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.
 z polecenia
 wcześniejsza współpraca
 strona internetowa
 organizacje branżowe, samorząd
 przez przypadek
 inne: ___________________________
59. Czy współpraca z klientami z zagranicy różni się od współpracy z klientami
polskimi? W jaki sposób?
60. Czy jest Pan/Pani zadowolony ze współpracy i chce ją kontynuować w przyszłości?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 tak
 nie
 może
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Załącznik nr 5
zagadnienia poruszane z rozmówcami
podczas wywiadów pogłębionych ustrukturyzowanych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imię i nazwisko
Płeć
Rok urodzenia
Miasto zamieszkania/ miasto wykonywania zawodu/miasto pochodzenia
Pochodzenie (narodowość, czy w rodzinie są obcokrajowcy)
Funkcja/ tytuł naukowy/tytuł zawodowy
Ukończone studia (gdzie, kiedy, jaki kierunek, ile lat minęło od ukończenia studiów)
Szkolenia, aplikacja, studia podyplomowe (jakie, kiedy, dlaczego)
Języki obce (poziom)
Przynależność do izby/rady/organizacji branżowych itp.
Wyjazdy zagraniczne (częstotliwość, dokąd, w jakim charakterze)
Staże, praktyki za granicą
Wykonywany zawód (jaki, jak długo, specjalizacja, forma działalności, miejsce)
Czy robisz to co chciałeś w trakcie studiów i tuż po nich
Jakie masz oczekiwania wobec zawodowej przyszłości
Czy masz dużo klientów, jakich?
Czy masz klientów zagranicznych, jakich?
Jak byś widział siebie za 5, 10 lat
Jak widziałeś siebie 5, 10 lat temu
Czy chciałbyś zmienić pracę, na jaką
Czy spełniasz się w swojej pracy
W jakim kraju/krajach pracujesz lub pracowałeś
Czy łączysz praktykę w Polsce z praktyką zagraniczną? Czy jest to trudne, jak
sobie radzisz, czy to się opłaca
Pracując za granicą jakiego typu sprawy prowadzisz? Jak wiele? Jak często, dla
jakich typów klientów
Czy zgłaszają się do Ciebie twoi rodacy, czy lokalni klienci? Jakiego typu?
Czy jest to twoja dodatkowa aktywność, czy stała?
Dlaczego zdecydowałeś się pracować za granicą?
Jak długo planujesz pracować za granicą? Jak długo pracowałeś?
Jaka była twoja droga do zostania prawnikiem za granicą
Czy miałeś jakieś trudności prawne, faktyczne, finansowe i organizacyjne z podjęciem pracy prawnika za granicą?
Czy kiedykolwiek doznałeś ograniczeń i barier w dostępie do zawodu prawnika
np. przed podjęciem studiów, podjęciem pracy, czy doznajesz ich obecnie
Czy podejmując pracę za granicą zauważyłeś jakieś bariery w dostępie do zawodu
w zakresie: prawa, edukacji, doświadczenia zawodowego, kwestii ubezpiecze155
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niowych, języka, konieczności składania dodatkowych egzaminów, ostracyzmu
środowiska, innych?
Czy spotkałeś się z niechęcią poszczególnych osób/ środowiska w kraju, bądź
za granicą, że podejmujesz pracę u nich, bądź wyjeżdżasz z Polski? Jakiego typu?
Czy występujesz przed międzynarodowymi organami wymiaru sprawiedliwości
i arbitrażu?
Czy zauważyłeś dzielenie prawników na tych krajowych i zagranicznych? W jaki
sposób? Co o tym sądzisz?
Czy znasz osobiście prawników pracujących za granicą? Ilu, jakiego typu, w jakim wieku, z jakich miast, co robią tam, co robili tu, skąd ich znasz, jakie mają
wykształcenie, czy znają języki, czy wyjechali tam, czy dojeżdżają, czy mają
rodziny, czy są zadowoleni z pracy za granicą, czy chcą wracać, gdzie pojechali,
dlaczego wyjechali
Czy uważasz, że polscy prawnicy są kompetentni do prowadzenia spraw na zagranicznym gruncie – kwestie techniczne, formalne, znajomość wymiaru sprawiedliwości innego państwa?
Czy polskie studia prawnicze oraz aplikacja przygotowują młodych prawników
do pracy za granicą (pod względami językowymi, kompetencyjnymi), czy są
porównywalne do studiów prawniczych za granicą
Czy uważasz, że praca prawnika za granicą jest dobrym etapem kariery dla prawnika. Czy przynosi jakieś korzyści, jakieś straty? Czy pomaga w znalezieniu lepszej
pracy w kraju, zwiększeniu zarobków, zajmowaniu się „ważniejszymi” sprawami
i klientami?
Czy Rada/Izba pomaga prawnikom, którzy chcą podjąć pracę za granicą? Czy
posiada jakieś dane o nich, czy współpracuje z zagranicznymi izbami/radami
Czy Rada/Izba spotyka się z prawnikami zagranicznymi, chcącymi podjąć pracę
w Polsce? Czy im pomaga, jak, jakie są to kontakty, po co i dlaczego
Co sądzisz na temat podejmowania pracy przez prawników zagranicznych w Polsce. Co to są za ludzie, skąd przyjechali, co tutaj robią czy są na stałe
Co sądzisz na temat podejmowania pracy przez polskich prawników za granicą
Które kraje UE i dlaczego twoim zdaniem mogłyby być kierunkiem emigracji dla
prawnika
Czy uważasz, że polski stan prawny sprzyja migracji prawników w obrębie wspólnoty europejskiej?
Czy uważasz, że europejski stan prawny sprzyja migracji prawników w obrębie
wspólnoty europejskiej?
Czy sprawiłoby polskim prawnikom trudność wejście w spółkę (stałą współpracę
biznesową) z zagranicznym prawnikiem (ogólnie oraz pod względem np. narodowościowym, wyznaniowym, etnicznym)
Jaka jest Twoja opinia na temat polityki UE w zakresie wykonywania zawodów
prawników w UE poza krajem pochodzenia. Co sądzisz o dyrektywie usługowej
w kontekście prawników i innych dyrektywach związanych z dostępem prawników
do rynków krajów UE

• Co sądzisz o swobodach rynku wewnętrznego UE w kontekście wykonywania
zawodu prawnika w innych krajach niż kraj pochodzenia prawnika
• Co sądzisz na temat instytucji prawników europejskich. Czy jest to dobre rozwiązanie, czy ułatwia prawnikom podejmowanie pracy w innych krajach UE, czy jest
to łatwe, czy trudne do zrealizowania rozwiązanie
• Co sądzisz na temat obowiązków nakładanych na potencjalnych prawników
zagranicznych takich jak obowiązek zdawania egzaminów kompetencyjnych,
egzaminy językowe, dodatkowe ubezpieczenia, staż adaptacyjny, niedopuszczanie
do udziału w niektórych sprawach i instancjach oraz posiadanie „opiekunów” dla
zagranicznych prawników
• Co sądzisz na temat uznawalności wykształcenia prawniczego w innych krajach
UE oraz w Polsce
• Co sądzisz na temat uznawalności kwalifikacji zawodowych prawników w innych
krajach UE. Czy korzystałeś kiedyś z tego? Czy znasz osoby, które to robiły. Jak
to wyglądało
• Co sądzisz na temat polityki Polski (i krajów, w których pracujesz lub pracowałeś
lub o których słyszałeś) odnośnie dopuszczania do zawodu prawnika, deregulacji
zawodowej, nakładania nowych i likwidowania starych obowiązków
• Czy uważasz, że kwestie formalne, proceduralne, techniczne (terminy, kontakt
z np. sądami, rzecznikami) związane z wykonywaniem pracy prawnika w Polsce
sprawiłby trudność zagranicznemu prawnikowi (czy jest to przejrzyste?), Czy
analogiczne kwestie mogłyby sprawiać kłopot Polakowi za granicą. Czy sprawiają,
sprawiały taki kłopot Tobie
• Czy chciałbyś poznać opinię na temat podejmowania pracy w zawodzie prawnika
wyrażoną przez prawników z innych krajów europejskich. Z jakich krajów, czego
chciałbyś się dowiedzieć
• Czy chciałbyś wiedzieć więcej na temat możliwości podejmowania zawodu prawnika w innych krajach. W jaki sposób chciałbyś uzyskać takie informacje i na jaki
temat
• chcąc znać opinię prawników europejskich na temat możliwości i zamiarów podejmowania pracy prawniczej w innych krajach, z kim przeprowadziłbyś wywiady?
• Czy Twoim zdaniem przeprowadzenie wywiadów eksperckich z przedstawicielami samorządów zawodowych prawników w poszczególnych krajach (w Polsce
z dziekanami izb) dałoby miarodajny obraz sytuacji dostępu prawników do pracy
w innych krajach UE
• Czy mógłbyś mnie polecić osobom, które mogłyby mi pomóc w prowadzeniu
moich badań?
• Czy masz jakieś materiały na temat pracy polskich prawników za granica i na odwrót?
• Czy chcesz otrzymać transkrypcję rozmowy?
• Czy chciałbyś otrzymać raport z badań tzn. doktorat?
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Załącznik nr 6
aktywni w Polsce prawnicy zagraniczni
wpisani na listy okręgowych rad adwokackich
imię

nazwisko

siedziba

ORA

Pochodzenie

Carlos

Abraldes

Wrocław

Wrocław

b. d.

Piotr

Adamczyk

Kraków

Kraków

b. d.

Tomasz

Antonowicz

Warszawa

Warszawa

b. d.

Katarzyna

Barska-Alibert

Gdynia

Gdańsk

b. d.

Lutz

Beyer

Warszawa

Warszawa

Niemcy

Steffen

Braun

Warszawa

Warszawa

b. d.

Jőrn

Brockhuis

Gdańsk

b. d.

Artur

Bunk

Warszawa

Warszawa

b. d.

Bernardo

Cartoni

Warszawa

b. d.

Magdalena

Ciszewska

Warszawa

b. d.

Diego

Conte

Warszawa
Grodzisk Mazowiecki
Warszawa

Warszawa

Włochy

Marc

Cottyn

Warszawa

Warszawa

b. d.

Tytus

Cytowski

Warszawa

Warszawa

USA

Karin

De Groot-Figel

Warszawa

Warszawa

b. d.

Roberto

Delgado Gil

Warszawa

Warszawa

Hiszpania

Oskar

Derkacz

Warszawa

Warszawa

Niemcy

Katarzyna

Dębska

Łomianki

Warszawa

b. d.

Peter

Diedrich

Berlin

Warszawa

Niemcy

Waldemar

Drexler

Warszawa

Warszawa

b. d.

Olga

Dugil

Warszawa

Warszawa

Ukraina

Dorota

Filipczyk

Bielsko-Biała

b. d.

Anton

Flekei

Warszawa

Warszawa

Ukraina

Jaime

Fuster Rufilanchas

Warszawa

Warszawa

b. d.

Maria

Gajda

Warszawa

Warszawa

b. d.

Judith

Gliniecki

Warszawa

Warszawa

b. d.

Łukasz

Głuszczuk

Warszawa

Warszawa

b. d.

Juan

Godoy Varés

Warszawa

Warszawa

b. d.
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imię

nazwisko

siedziba

ORA

Pochodzenie

Klaus

Goldenstein

Szczecin

Szczecin

Alexander

Goscimski

London

Warszawa

Daniel

Gößling

Warszawa

Warszawa

Anna

Grudzińska

Warszawa

Warszawa

Dorothy

Hansberry-Bieguńska

b. d.
Wielka Brytania
b. d.
Wielka Brytania

Warszawa

Warszawa

David

Hudd

Warszawa

Warszawa

Kai

Hussmann

Wrocław

Wrocław

Wielka Brytania
b. d.

Alexander

Ilgmann

Wrocław

b. d.

Maciej

Iwaniukowicz

Warszawa

b. d.

Edvardas

Juchnevičius

Wrocław
Warszawa-Wesoła
Gdańsk

Gdańsk

b. d.

Jana

Kantorova

Bielsko-Biała

b. d.

Joanna

Karkoszka

Warszawa

Warszawa

Francja

Andrej

Kotiahin

Rzeszów

Rzeszów

b. d.

Andrzej

Kozioł

Poznań

b. d.

Piotr

Kozlowski

Szczecin

Szczecin

b. d.

Łukasz

Krasoń-Becker

Warszawa

Warszawa

Niemcy

Joanna

Kraus-Kolber

Warszawa

Warszawa

b. d.

Ivan

Iurlo

Warszawa

Włochy

Maciej

Iwaniukowicz

Warszawa

b. d.

Łukasz

Jędrasik

Montegiordano
Warszawa-Wesoła
Szczecin

Szczecin

b. d.

Edvardas

Juchnevičius

Gdańsk

Gdańsk

b. d.

Ewa

Kaluzinska

Warszawa

b. d.

Jana

Kantorova

Bielsko-Biała

b. d.

Joanna

Karkoszka

Warszawa

Warszawa

Francja

Alexander

Kirchmauer

Chorzów

Katowice

b. d.

Andrej

Kotiahin

Rzeszów

Rzeszów

b. d.

Andrzej

Kozioł

Poznań

b. d.

Piotr

Kozlowski

Szczecin

Szczecin

b. d.

Łukasz

Krasoń-Becker

Warszawa

Warszawa

Niemcy

b. d.
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imię

nazwisko

siedziba

ORA

Pochodzenie

Joanna

Kraus-Kolber

Warszawa

Warszawa

b. d.

Jens

Kroll

Zielona Góra

b. d.

Giuseppe

La Rosa

Warszawa

b. d.

Luigi

Warszawa

b. d.

Warszawa

Warszawa

b. d.

Shalom

Lai
Leszczyńska-Wiącek
Levy

Kraków

b. d.

Marcin

Lewandowski

Warszawa

Warszawa

Holandia

Alona

Litwinowa

Radom

b. d.

Mark

Malik

Warszawa

Warszawa

b. d.

Andreas

Martin

Szczecin

Szczecin

b. d.

Anna

Matelska

Warszawa

Warszawa

b. d.

Markus

Matuschczyk

Katowice

Aneta

Maziarz-Bousse

Patrycja

Mika

Opole

b. d.
Wielka Brytania
b. d.

Michał

Mroczek

Piaseczno

Warszawa

b. d.

Martin

Neupert

Warszawa

Warszawa

b. d.

Radosław

Niecko

Szczecin

Szczecin

b. d.

Robert

Openhowski

Warszawa

Warszawa

b. d.

Eva

Jarosław
Kiełczów, Wrocław
Warszawa

Rzeszów

b. d.

Wrocław

b. d.

Hynek

Pakla
Pakosińska-Krawczyńska
Peroutka

Warszawa

b. d.

Krzysztof

Peśla

Szczecin

Szczecin

b. d.

Ondřej

Peterka

Warszawa

Warszawa

b. d.

Martin

Pfnűr

Wrocław

Wrocław

b. d.

Richard

Pietrzyk

Warszawa

Warszawa

b. d.

Peter Antoni

Radosz

Kielce

b. d.

Guido

Reker

Warszawa

Warszawa

b. d.

Junna

Romaniuk

Warszawa

Warszawa

b. d.

Jean

Rossi

Warszawa

Warszawa

b. d.

María

Ruiz López

Warszawa

Warszawa

b. d.

Paul

Sabaj

Warszawa

Warszawa

USA

Magdalena

Magdalena
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Warszawa

Warszawa

Warszawa

imię

siedziba

Elena

nazwisko
Sartorius Lavalle-Cobo
Savko

ORA

Pochodzenie

Warszawa

b. d.

Gdańsk

Gdańsk

Rosja

Konrad

Schampera

Kobierzyce

Wrocław

b. d.

Christian

Schmidt

Warszawa

Warszawa

b. d.

Lucyna

Slotwinski

Kielce

b. d.

Maciej

Snuszka

Poznań

b. d.

Jerzy

Sokół

Warszawa

b. d.

Jan

Starzyk

Bielsko-Biała

b. d.

Alina

Szarlak

Warszawa

Warszawa

b. d.

Piotr

Święcicki

Warszawa

Warszawa

b. d.

Pietro

Vinci

Katowice

b. d.

Fernando

Vives Ruiz

Warszawa

Warszawa

Hiszpania

Paweł

Wierzbicki

Warszawa

Warszawa

USA

Aleksandra

Włodarczyk-Zimny

Opole

b. d.

Francois

Wojcikiewicz

Paris

Warszawa

Francja

Katarzyna

Woroszylska

Warszawa

Warszawa

b. d.

Juan

Warszawa
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Załącznik nr 7
liczba aktywnych w Polsce prawników zagranicznych
wpisanych na listy okręgowych rad izb radców prawnych
l. p.
1
2
3
4
5
6
7
8
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OIRP
Warszawa
Kraków
Zielona Góra
Szczecin
Wrocław
Poznań
Koszalin
Łódź

liczba
48
8
2
1
3
3
1
1

Załącznik nr 8
polscy adwokaci specjalizujący się w prawie Unii
Europejskiej oraz postępowaniu przed Europejskim
Trybunałem Praw Człowieka
l. p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Imię
Hubert
Jakub
Filip
Emilia
Mateusz
Aleksandra
Maciej
Wojciech
Marcin
Tomasz
Małgorzata
Andrzej
Magdalena
Jolanta
Joanna
Monika
Krystyna
Mariusz
Beata
Dorota
Marek
Grzegorz
Marta
Konrad
Marek
Arkadiusz
Małgorzata
Magdalena
Anna
Karolina
Paulina
Małgorzata

Nazwisko
Andziak
Artemiuk
Balcerzak
Barabasz
Bartłomiejczyk
Bartosz
Bąk
Bergier
Białecki
Białecki
Bielecka
Bieńkowski
Bilecka
Borkowska
Broniszewska-Wartalska
Brzozowska-Pasieka
Burska
Cyran
Czechowicz
Czerwińska
Czeszkiewicz
Dacko
Derlatka
Dobrowolski
Dolatowski
Radwan
Kożuch
Makieła
Drozd
Dubowska
Dzierżak
Eysymontt

Siedziba
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Kraków
Kraków
Warszawa
Kraków
Warszawa
Gliwice
Warszawa
Warszawa
Sieradz
Łódź
Wrocław
Warszawa
Tyniec Mały
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Kraków
Kraków
Wieliczka
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Warszawa

ORA
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Kraków
Kraków
Warszawa
Kraków
Warszawa
Katowice
Warszawa
Warszawa
Łódź
Łódź
Wrocław
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Kraków
Kraków
Kraków
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Warszawa
163

l. p.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
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Imię
Magdalena
Piotr
Martyna
Paweł
Piotr
Ewa
Paulina
Karolina
Monika
Adam
Maciej
Piotr
Konrad
Maria
Paweł
Natalia
Paulina
Michał
Joanna
Kamil
Cezary
Andrzej
Aleksandra
Piotr
Wiktor
Łukasz
Damian
Bartosz
Joanna
Anna
Konrad
Tomasz
Anna
Katarzyna
Anna
Judyta
Jacek
Joanna
Aleksandra

Nazwisko
Fertak
Gajek
Gosz
Górski
Graczyk
Gromada
Gurgacz
Gwóźdź
Horna-Cieślak
Jeż
Kalinowski
Karcz
Kąkol
Kierska
Knut
Koksztys-Irska
Komorowska
König
Koperwas
Kozak
Kozłowski
Krauze
Krawczyk
Krystoń
Krzymowski
Kubicki
Kuchta
Kula
Lenart
Lesiewicz
Lipiński
Lubas
Malinowska
Manteuffel
Masiota
Moskała
Mościcki
Musiał-Budnicka
Nędzi-Marek

Siedziba
Warszawa
Góra Kalwaria
Warszawa
Gdańsk
Smardzew
Warszawa
Wrocław
Katowice
Warszawa
Warszawa
Lublin
Dąbrowa Górnicza
Kraków
Kraków
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Katowice
Gliwice
Wołomin
Lubin
Wrocław
Łódź
Warszawa
Gliwice
Łódź
Łódź
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Rzeszów
Kraków
Warszawa
Poznań
Wrocław
Koszlain
Warszawa
Kraków

ORA
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Gdańsk
Łódź
Warszawa
Wrocław
Katowice
Warszawa
Warszawa
Lublin
Katowice
Kraków
Kraków
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Katowice
Katowice
Warszawa
Wrocław
Wrocław
Łódź
Warszawa
Katowice
Łódź
Łódź
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Rzeszów
Kraków
Warszawa
Poznań
Wrocław
Koszalin
Warszawa
Kraków
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Imię
Filip
Ewa
Maciej
Justyna
Michał
Adam
Joanna
Jakub
Radosław
Mateusz
Natalia
Marcin
Aleksandra
Ewa
Paweł
Maria
Agnieszka
Barbara
Izabela
Marta
Dagmara
Tomasz
Joanna
Mateusz
Łukasz
Karolina
Joanna
Agnieszka
Szymon
Jakub
Jakub
Anna
Jarosław
Łukasz
Sławomir
Emilia
Mateusz
Ewa
Tomasz

Nazwisko
Niemczyk
Nizio
Obrębski
Okarmus
Pajchel
Paliszewski
Parafianowicz
Pasierski
Pawluk
Pilich
Popielarska
Przybysz
Pustiowska
Rutkowska
Ryczko
Sankowska-Borman
Schiemann
Skalimowska
Skomerska-Muchowska
Skrzecz-Dowejko
Skupień
Snarski
Sochacka
Stańczyk
Stępkowski
Susło
Susło
Swaczyna
Syp
Szczepański
Szlachetko
Szmigiel-Woźniacka
Szymczyk
Światłowski
Waliduda
Wardęga
Wąsik
Wąsowicz
Weigt

Siedziba
Warszawa
Świdnica
Poznań
Kraków
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Komorów
Gdańsk
Szczecin
Katowice
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Szczecin
Białystok
Łódź
Szczecin
Łódź
Gdańsk
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Kraków
Warszawa
Płock
Gdańsk
Łódź
Wrocław
Łódź
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Bolesławiec

ORA
Warszawa
Wałbrzych
Poznań
Kraków
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Gdańsk
Szczecin
Katowice
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Szczecin
Białystok
Łódź
Szczecin
Łódź
Gdańsk
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Kraków
Warszawa
Płock
Gdańsk
Łódź
Wrocław
Łódź
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Wałbrzych
165

l. p.

Imię

Nazwisko
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Justyna

Wilczyńska-Baraniak
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Mateusz
Piotr
Daniel
Katarzyna
Adam
Agata
Paweł
Wojciech
Marcin
Magdalena
Tomasz
Agnieszka
Joanna
Andrzej

Wilczyński
Wiórek
Witko
Witkowska-Moździerz
Włoch
Wolińska-Umschaden
Wróblewski
Wygnał
Zatwarnicki
Zielińska-Krawczyk
Zienowicz
Żebrowska
Żmuda
Żurawski
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Siedziba
Józefosław, Piaseczno
Wrocław
Wrocław
Warszawa
Kraków
Kraków
Gdańsk
Warszawa
Rybnik
Bolesławiec
Będzin
Kartuzy
Warszawa
Warszawa
Wrocław

ORA
Warszawa
Wrocław
Wrocław
Warszawa
Kraków
Kraków
Gdańsk
Warszawa
Katowice
Wałbrzych
Katowice
Gdańsk
Warszawa
Warszawa
Wrocław

Stanisław Lipiec – prawnik, historyk, politolog;
ekspert Komisji Europejskiej oraz instytucji rządowych i pozarządowych. Specjalista z zakresu
socjologii i antropologii prawa, prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej. Prowadzi badania nad rzeczywistością wymiaru sprawiedliwości, funkcjonowaniem prawników i świadczeniem
usług prawniczych oraz wpływem prawa międzynarodowego na funkcjonowanie Europejczyków.
Równolegle sprawuje funkcje mediatora stałego
i doradcy podatkowego i prawnego.

Uważam książkę napisaną przez Stanisława Lipca za nowatorską z kilku powodów. Po pierwsze, podkreślić należy oryginalność monografii. Nie znam innej
pracy w polskiej literaturze, która w sposób kompletny i w ujęciu naukowym
badałaby zagadnienie międzynarodowych aspektów świadczenia usług prawnych
w Polsce. Widoczne jest, że autor włożył mnóstwo pracy w prowadzone badania
i jest ekspertem w tej tematyce. Po wtóre, dużą zaletą jest fakt, że monografia
jest napisana językiem przystępnym dla czytelnika. Opracowanie jest czytelne
zarówno dla naukowców, jak i dla samych prawników. Dużą wartość poznawczą
stanowią również badania – Autor wybrał najciekawsze z punktu widzenia atrakcyjności dla czytelnika wyniki przeprowadzonych badań. Książka dobrze wpisuje
się w rzeczywistość gospodarczą usług prawnych i stanowi cenne uzupełnienie
ukazujących się na rynku wydawniczym pozycji dotyczących tego rynku.
(z recenzji dra Marka Gnusowskiego)
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