Płace:
Wynagrodzenie radców prawnych jest niezwykle
zróżnicowane i uzależnione np. od liczby klientów, ilości
spraw, ich wagi, specyfiki zleceniodawcy itd.
Trudno jest nawet wskazać przedział kwotowy gdyż jest
on niezwykle rozległy. Na mocy wspomnianej wcześniej
ustawy o radcach prawnych - radca prawny wykonujący
zawód na podstawie stosunku pracy ma prawo
do wynagrodzenia i innych świadczeń określonych w
układzie zbiorowym pracy lub w przepisach
o wynagradzaniu pracowników, obowiązujących
w jednostce organizacyjnej zatrudniającej radcę
prawnego. Wynagrodzenie to nie może być niższe od
wynagrodzenia przewidzianego dla stanowiska pracy
głównego specjalisty lub innego równorzędnego
stanowiska pracy.
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Radca prawny udziela pomocy prawnej i reprezentuje
swoich klientów przed sądami i urzędami.

Zadania zawodowe:
•
•
•
•

udzielanie porad i konsultacji prawnych,
wydawanie opinii prawnych,
opracowywanie pozwów, apelacji, skarg kasacyjnych,
występowanie w charakterze pełnomocnika podmiotu
gospodarczego lub osoby fizycznej w postępowaniu
sądowym, administracyjnym oraz przed innymi
organami orzekającymi;
• sporządzanie ekspertyz prawnych
• pomaganie w rejestracji podmiotów gospodarczych
(np. różnego rodzaju spółek)
W przeciwieństwie do adwokatów, radcy prawni nie
mogą
być
obrońcami
w sprawach karnych
(z wyłączeniem spraw o wykroczenia) i w sprawach
o przestępstwa skarbowe, do czego mają prawo
adwokaci. Radcom zaś wolno pozostawać w stosunku
pracy (mogą być zatrudnieni) co z kolei jest zabronione
adwokatom. W czasie rozpraw sądowych radcowie
prawni używają jako stroju urzędowego – togi. Zgodnie
z ustawą o doradztwie podatkowym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2011 nr 41 poz. 213) radcy prawni mogą także
świadczyć usługi w zakresie doradztwa podatkowego.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Wszelkie kwestie związane z wykonywaniem zawodu
radcy prawnego reguluje ustawa o radcach prawnych
(Dz.U. z 1982r. nr 19 poz. 145 z późn. zm.).
Prawo wykonywania zawodu radcy prawnego powstaje z
chwilą dokonania wpisu na listę radców prawnych i
złożenia ślubowania.
Na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto
spełnia łącznie poniższe warunki:
• ukończył
wyższe
studia
prawnicze
w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra
lub zagraniczne studia prawnicze uznane w
Rzeczypospolitej Polskiej;

• korzysta w pełni z praw publicznych;
• ma pełną zdolność do czynności prawnych;
• jest
nieskazitelnego
charakteru
i
swym
dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię
prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego;
• odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację
radcowską i złożył egzamin radcowski
Nabór na aplikację radcowską przeprowadzany jest
w drodze odpłatnego egzaminu wstępnego. Opłata za ten
egzamin nie może być wyższa niż równowartość
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Egzamin wstępny polega na rozwiązaniu testu
składającego się z zestawu 150 pytań.
Sama aplikacja trwa 3 lata i także aplikant za nią płaci,
przy czym wysokość opłaty rocznej nie może być wyższa
niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia.
W trakcie aplikacji kandydaci do zawodu odbywają
szkolenia i praktyki m.in. w kancelariach radców
prawnych i sądach.
Aplikacja kończy się radcowskim egzaminem zdawanym
przed komisją, którą powołuje Minister Sprawiedliwości
i Krajowa Rada Radców Prawnych. Egzamin jest płatny.
Opłata za ten egzamin nie może być wyższa niż
równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W przypadku niepowodzenia – można przystępować
do tego egzaminu wielokrotnie, wnosząc każdorazowo
opłatę.
Wpis na listę radców prawnych osoby, która uzyskała
pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, następuje
na jej wniosek, na podstawie uchwały rady okręgowej
izby radców prawnych, właściwej ze względu na miejsce
odbycia aplikacji radcowskiej.

Wymagania psychofizyczne:
Pracując w tym zawodzie należy być człowiekiem
niezależnym, posiadającym własne zdanie, poglądy.
Trzeba
kierować
się
obowiązującym prawem
i zasadami etyki i nie ulegać niekorzystnym wpływom
innych osób.
Radcę prawnego powinna charakteryzować szczególnie
wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne.

Są one niezbędne i często decydujące w pozyskiwaniu
nowych spraw i nowych klientów.
Radca prawny powinien być spostrzegawczy gdyż musi
wychwycić nawet najdrobniejsze usterki prawne
w kontraktach handlowych lub umowach. Podczas
rozpraw sądowych musi wykazywać się refleksem
i łatwością kojarzenia faktów.
Przepisy prawne w sposób niezwykle dynamiczny
ulegają zmianie, dlatego należy być przygotowanym
na ciągłe dokształcanie się.
Podzielność uwagi jest również cechą wymaganą
w tym zawodzie. Zdarza się bowiem, że radca jednego
dnia załatwia sprawy różnych klientów.
Ogromnie
ważna
jest umiejętność
panowania
nad własnymi emocjami i pracy w warunkach dużego
stresu.
Mimo, że radca prawny pracuje czasami 12 godzin
dziennie, jego praca uznawana jest za lekką. Nie wiąże
się ona z dużym wysiłkiem fizycznym.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
Jedynym bezwzględnym przeciwwskazaniem są choroby
psychiczne. Wykonywanie zawodu radcy prawnego
mogą utrudniać wady wymowy, słaby słuch,
nadpobudliwość emocjonalna i słaba pamięć.

Możliwości i szanse zatrudnienia:
Radca prawny może być zatrudniony w kancelariach
radców prawnych, firmach lub instytucjach państwowych
i samorządowych. Może prowadzić także własną
działalność gospodarczą (kancelarię radcy prawnego).
Radca prawny jest zobowiązany zawiadomić radę
właściwej
okręgowej
izby
radców
prawnych
o podjęciu wykonywania zawodu i formach jego
wykonywania.

