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Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły skargi sygnalizujące problem 

wynikający z wejścia w życie postanowień zawartych w art. 3 pkt 2 lit. b tiret pierwsze 

ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie 

niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829). 

Zgodnie z powołanym przepisem, osoby które po ukończeniu wyższych studiów 

prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat 

przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie 

umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności 

bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę, prawnego 

lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1, 

lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy 

z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, zwolnione są z wymogu odbycia 

aplikacji, jako warunku koniecznego do przystąpienia do egzaminu radcowskiego 

lub adwokackiego. 

Skarżący zwracają uwagę, iż na skutek wprowadzonych zmian legislacyjnych 

polegających na skróceniu okresu, w ciągu którego wskazane wyżej osoby mogą 

przystąpić do egzaminu zawodowego, z 10-ciu do 6 lat, część osób, która nabyła już 
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prawo do zdawania egzaminu, a z różnych przyczyn nie skorzystała z niego do tej pory, 

zostanie tego prawa pozbawiona. 

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich powyższe zjawisko pozostaje 

w sprzeczności z zasadą ochrony praw słusznie nabytych. Zasada ta zapewnia m.in. 

ochronę praw podmiotowych nabytych in abstracto, czyli przyznanych jednostce 

na podstawie unormowań zawartych w ustawie, jeszcze przed zgłoszeniem wniosku 

o ich przyznanie. Ochrona praw nabytych wynika z zasady państwa prawnego 

wyrażonej w art. 2 Konstytucji i jest ściśle związana z zasadami bezpieczeństwa 

prawnego i ochrony zaufania do państwa i prawa (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 

dnia z 4 kwietnia 2006 r., sygn. akt K 11/04). U podstaw ochrony praw słusznie nabytych 

znajduje się dążenie do zapewnienia jednostce bezpieczeństwa prawnego i umożliwienia jej 

racjonalnego planowania przyszłych działań. Ustawodawca dokonując kolejnych zmian 

stanu prawnego, nie może zatem tracić z pola widzenia interesów podmiotów, jakie 

ukształtowały się przed dokonaniem zmiany stanu prawnego (wyroki Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia: 8 kwietnia 1998 r., sygn. akt K 10/97, 5 stycznia 1999 r., sygn. akt 

K 27/98, 30 marca 2005 r., sygn. akt K 19/02). 

Przedmiotem gwarancji wynikających z zasady ochrony praw nabytych jest 

przysługujące określonej osobie prawo podmiotowe lub jego ekspektatywa. Zasada 

powyższa znajduje zastosowanie jedynie wobec takich ekspektatyw praw 

podmiotowych, które mają charakter maksymalnie ukształtowany. Oznacza to wymóg 

spełnienia przez podmiot domagający się ochrony ekspektatywy wszystkich 

ustawowych przesłanek nabycia danego prawa (wyroki Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia: 10 kwietnia 2006 r., sygn. akt SK 30/04 i 30 października 2007 r., sygn. akt 

P 28/06). W sytuacji osób pragnących przystąpić do egzaminu zawodowego, 

które posiadają wymagany ustawowo staż zawodowy, uznać należy, iż mamy do 

czynienia ze spełnieniem powyższego warunku. 

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika również, iż zasada ochrony 

praw nabytych nie ma charakteru absolutnego, jednakże odstąpienie od niej jest 

dopuszczalne, tylko w przypadku, gdy przemawiają za tym inne zasady, normy lub 

wartości konstytucyjne (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 29 maja 2012 r., 

sygn. akt SK 17/09). Brak racjonalnych przesłanek uzasadniających ograniczenie praw 
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nabytych może uzasadniać zarzut naruszenia konstytucyjnie chronionych praw lub 

wolności jednostki (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2000 r., sygn. 

akt SK 21/99). 

W opisanym stanie faktycznym i prawnym trudno jest wskazać na jakiekolwiek 

wartości konstytucyjne przemawiające za pozbawieniem części osób prawa do 

przystąpienia do egzaminu zawodowego nabytych na podstawie poprzednio 

obowiązujących regulacji. Ponadto, ustawodawca nie przewidział procedur 

umożliwiających adresatom norm prawnych dostosowanie się do zaistniałej sytuacji i 

odpowiednie rozporządzenie swoimi prawami. Wobec powyższego, uzasadniona 

wydaje się być teza, iż w tym konkretnym przypadku doszło do naruszeniem zasady 

ochrony praw nabytych. 

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 16 ust. 1 

oraz art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą 

prośbą o rozważenie podjęcia odpowiedniej inicjatywy legislacyjnej polegającej 

na wprowadzeniu przepisów przejściowych uwzględniających prawa osób, które 

znalazły się w opisanej sytuacji. 


