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Wstęp

Szanowni Państwo!
Oddajemy w Państwa ręce wyjątkową publikację. Wyjątkową z dwóch powodów. 

Po pierwsze, jest ona fizycznym wyrazem ważnej dla naszego środowiska celebracji 
Jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych. Po drugie, stanowi ona bogaty zbiór 
kilkudziesięciu eksperckich artykułów, podejmujących ważkie i inspirujące zagadnie-
nia związane z wykonywaniem zawodu radcy prawnego – może zatem stanowić dla 
zainteresowanych ucztę intelektualną i pretekst do interesującej dyskusji. 

Dnia 6.7.1982 r. przyjęto ustawę o radcach prawnych. To wydarzenie zainicjowa-
ło długą, pełną tyluż wyzwań i trudności, co radości i satysfakcji drogę, jaką samorząd 
radcowski musiał przebyć, by rozwinąć się i okrzepnąć. Dziś jesteśmy w dobrym i cie-
kawym dla naszego zawodu miejscu. Tworzymy największy – bo złożony już z prawie 
55 000 osób – samorząd prawniczy w Polsce. Dysponujemy najszerszymi wśród zawo-
dów prawniczych kompetencjami i możliwościami wykonywania pracy. Zbudowali-
śmy solidną, sprawną strukturę organizacyjną, która w każdym regionie Polski wspiera 
wykonywanie zawodu radcy prawnego, gwarantuje rzetelne sądownictwo dyscyplinar-
ne, oferuje bogatą ofertę szkolenia zawodowego i realizuje najchętniej wybieraną przez 
młodych adeptów prawa aplikację prawniczą. Zabieramy głos w publicznej debacie 
w sprawach kluczowych dla dobrego działania państwa prawa, demokracji i gospo-
darki wolnorynkowej. Osiągnęliśmy to dzięki ciężkiej pracy i  zaangażowaniu kilku 
pokoleń radców prawnych, których mam teraz zaszczyt i przyjemność reprezentować. 

Niniejsza monografia stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy na temat 
zawodu radcy prawnego – jego istoty, zakresu kompetencji, warunków działania, ale 
także wyzwań, jakie współczesne otoczenie gospodarcze, społeczne i polityczne stawia 
przed profesjonalnym pełnomocnikiem. Jestem przekonany, że teraz, gdy podejmuje-
my głęboką refleksję nad kondycją zawodu, po 40 latach jego istnienia, taka publikacja, 
zbierająca różne wątki naszej środowiskowej dyskusji, okazała się niezbędna. I bardzo 
się cieszę, że powstała. 
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Dziękuję w tym miejscu wszystkim Autorkom i Autorom tekstów, którzy tak 
życzliwie przyjęli zaproszenie do współtworzenia tej publikacji i zechcieli podzielić się 
z nami swoją wiedzą, refleksją, doświadczeniem. Dziękuję również Zespołowi redak-
cyjnemu, który sprawnie przeprowadził proces przygotowania publikacji i zadbał o tak 
interesujący układ treści. 

Na zakończenie przyznam, że oddając się przyjemności czytania książki przed 
publikacją, odniosłem wrażenie, że daje ona rzetelny, a jednocześnie atrakcyjny obraz 
radcy prawnego w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości – znaczenia naszego sa-
morządu dla działania porządku prawnego i realnego wpływu radców na bezpieczeń-
stwo prawne i gospodarcze obywateli naszego kraju. Czytając poszczególne rozdziały, 
można po raz kolejny przypomnieć sobie, jak dużym wyróżnieniem i symbolicznym 
kapitałem jest dla każdego z nas toga z niebieskim żabotem.

Życzę Państwu ciekawej lektury! 
Włodzimierz Chróścik

Prezes Krajowej Rady 
Radców Prawnych
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