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Rozdział 2

Analiza wpływu zmiany reguł dostępu 
do zawodu adwokata i radcy prawnego 

na jakość usług prawnych

Streszczenie

Artykuł przynosi odpowiedź na pytanie o to, jaka jest jakość świadczonych na rynku usług 
prawnych i jak zmieniła się ona po modyfikacji wymagań stawianych kandydatom do zawodu 
adwokata i radcy prawnego wprowadzonych w 2005 roku. Wobec tego, że zmiana dostępu 
do zawodu spowodowała wzrost liczby prawników, niniejsza analiza może posłużyć do oceny 
wpływu zmiany podaży usług na ich jakość. W  artykule zaproponowano także szereg róż
nych miar jakości usług prawnych.
Dynamika jakości usług pozostaje niejednoznaczna -  między stanem w okresie 2000-2005 
a stanem w okresie 2006-2010, kiedy weszły w życie pierwsze efekty reformy, nastąpił wzrost 
jakości usług. Później między okresem 2006-2010 a okresem 2011-2016 wyniki pomiaru jako
ści usług wśród klientów są pogorszyły. Efekt netto między okresami 2000-2005 i 2011-2016 
jest jednak pozytywny i waha się między 1% a 21%, w zależności od miernika jakości usługi. 
Analiza wykazała także, że, przeciętnie rzecz ujmując, klienci są raczej zadowoleni ze świad
czonych im usług prawnych. W  szczególności chwalą sobie wysoką kulturę osobistą, profesjo
nalizm i życzliwość prawników. Rozczarowująca okazała się w ich opinii dbałość prawników 
o interes klienta, niewygodny sposób rozliczania się za usługę oraz utrudnienia związane 
z kontaktem na odległość.
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Wstęp

Niewiele powstaje w Polsce analiz skutków regulacji ex a n te  i ex p o s t . Teore
tycznie każdy projekt ustawy musi być zaopatrzony w ocenę skutków regulacji, lecz 
ze względu na braki w zakresie kadr, zrozumienia istoty sprawy i faktycznej kon
troli społecznej nad powstającym i zmienianym prawem analizy te są wykonywane 
pobieżnie. Co więcej, tzw. OSR sporządza się niemal wyłącznie przed uchwale
niem prawa, zaniedbując ocenę ex p o s t  już wprowadzonych zmian.

Jedną z daleko idących zmian prawnych wprowadzonych w Polsce było uła
twienie dostępu do zawodu adwokata i radcy prawnego w 2005 roku. Zawody 
te charakteryzują się wysokimi barierami wejścia, podobnie jak zawody medyczne 
i techniczne, a także restrykcyjnymi regułami wykonywania. Obostrzenia te mają 
istotne znaczenie gospodarcze nie tylko z uwagi na udział w rynku pracy i liczbę 
firm prowadzonych przez osoby o określonym profilu zawodowym, lecz także 
ze względu na wartość dodaną świadczonych przez nie usług. Praca prawników 
wpływa na sprawność obrotu gospodarczego i wielkość kosztów transakcyjnych.

Efektem zmiany reguł w 2005 roku był dynamiczny wzrost liczby profesjo
nalnych prawników w Polsce (z 23,2 tys. do 45,3 tys. w 2016 roku) pociągający za 
sobą spadek dochodów, zahamowanie wzrostu cen usług prawnych i silną presję 
konkurencyjną. Trudno określić jednak efekt zmian wpływających na jakość świad
czonych usług i wartość dodaną z punktu widzenia klientów. Istnieją argumenty 
przemawiające zarówno za spadkiem jakości (niższy profesjonalizm prawników), 
jak i jej wzrostem (lepsza obsługa klienta).

Kwestii jakości zostało poświęcone niniejsze badanie. Postawiono tezę, że, prze
ciętnie rzecz biorąc, jakość świadczonych usług nie spadła w wyniku dokonanych 
zmian. Parę hipotez miało za zadanie ją uszczegółowić:
1) osoby, które uzyskały uprawnienia zawodowe adwokackie lub radcowskie świad

czą swoje usługi nie lepiej niż doradcy prawni,
2) adwokaci i radcowie, którzy uzyskali uprawnienia na starych zasadach, tj. do 

2009 roku, zapewniają usługi nie wyższej jakości niż osoby, które uzyskały 
uprawnienia na nowych zasadach, czyli od 2010 roku,

3) presja konkurencyjna sprzyja wyższej jakości usług,
4) obowiązujące reguły dostępu do zawodu zapewniają dobrą jakość usług prawnych. 

Brak podstaw do falsyfikacji wyżej wymienionych hipotez pozwoliłby przyjąć,
że reforma z 2005 roku (wraz z jej późniejszymi modyfikacjami) nie pogorszyła
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jakości świadczonych usług. Prawdopodobnie -  o ile uzyskane dane by na to wska
zywały -  możliwe okazałoby się nawet stwierdzenie, że jakość świadczonych usług 
prawnych, przeciętnie rzecz biorąc, wzrosła. Byłby to ważny argument przema
wiający za zasadnością ograniczonej deregulacji zawodów w poszukiwaniu opti
mum regulacyjnego, które uwzględniałoby koszty i korzyści dotyczące zarówno 
obu stron usługi, jak i całego społeczeństwa.

2.1. Skutki otwarcia dostępu do zawodu

2.1.1. Usługi prawne

Usługi prawne, rozumiane jako pomoc prawna, to świadczenia polegające 
na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opra
cowywaniu projektów aktów prawnych i występowaniu przed sądami i urzędami 
w charakterze pełnomocnika lub obrońcy (art. 6 ustawy o radcach prawnych 
i art. 4 ust. 1 Prawa o adwokaturze1). Adwokaci i radcy mogą też poświadczać za 
zgodność z oryginałem odpisy dokumentów. Usługi prawne należą do kategorii 
usług, które nie polegają na fizycznym oddziaływaniu na obiekt (jak np. konser
wacja czy leczenie) i są jednocześnie nakierowane na niematerialne zasoby, a nie 
na człowieka (jak np. oświata czy informacja). W  tej samej grupie są usługi finan
sowe i ubezpieczeniowe2.

Usługi te prawnicy świadczą zazwyczaj komercyjnie ludności: osobom fizycz
nym, firmom i innym jednostkom organizacyjnym. Adwokaci i radcowie prawni 
dysponują najszerzej zakrojonymi uprawnieniami spośród wszystkich zawodów 
prawniczych (notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych czy 
komorników). Funkcjonują też na zasadach rynkowych w przeciwieństwie do 
sędziów czy prokuratorów, podlegając jakkolwiek licznym regułom wykonywania 
zawodu (etyce zawodowej gwarantowanej odpowiedzialnością dyscyplinarną, obli
gatoryjnemu członkostwu w samorządzie zawodowym, ubezpieczeniu od odpo
wiedzialności cywilnej, konieczności prowadzenia spraw z urzędu i podnoszenia 
kwalifikacji) oraz dysponując ograniczonym katalogiem form wykonywania zawodu.

1 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. -  Prawo o adwokaturze (DzU 2002, nr 123, poz. 1058) i ustawa 
z dnia 26 maja 1982 r. o radcach prawnych (DzU 2002, nr 123, poz. 1059).

2 Ch. Lovelock, Classifying serviees to ga in  strategie marketing insights, “The Journal of Marketing” 
1983, no. 3, s. 9-20.



42 Michał Masior

Dlatego też zmiany w zawodzie adwokata i radcy prawnego mają największe zna
czenie na rynku usług prawnych.

2.1.2. Zmiany regulacji dostępu do zawodu adwokata 
i radcy prawnego

Przed wejściem w życie zmian z 2005 roku kandydat na adwokata i radcę 
prawnego musiał ukończyć 5-letnie studia prawnicze i odbyć 3,5-letnią aplikację 
adwokacką lub radcowską organizowaną przez lokalne izby adwokackie bądź rad
cowskie. Po zakończeniu aplikacji nabywało się uprawnienia zawodowe. Wąskim 
gardłem w dostępie do zawodu był selektywny, często nieoparty na obiektywnych 
kryteriach nabór na aplikację (np. w formie egzaminu ustnego) organizowany 
przez samorządy prawnicze. W  praktyce przyjmowano w poszczególnych lokal
nych izbach co najwyżej parudziesięciu aplikantów. Wobec tego, że rokrocznie stu
dia prawnicze kończyło około 15-18 tys. osób, niewiele z nich miało możliwość 
kontynuowania kariery w zawodzie.

Wychodząc naprzeciw tej grupie społecznej zaproponowano zmianę prawa, 
eliminującą nadużycia dotychczasowego systemu naboru. Projekt ustawy jest często 
kojarzony z nazwiskiem posła PiS śp. Przemysława Gosiewskiego, który przepro
wadził na jej rzecz szeroko zakrojoną kampanię. W  toku prac legislacyjnych rząd 
SLD wskazywał na ryzyko wejścia do zawodu adwokata i radcy prawnego osób 
niewłaściwie do tego przygotowanych, trudność w organizacji zajęć na aplikacji 
na odpowiednio wysokim poziomie w całym kraju oraz trudność w ocenie, czy 
istniejąca liczba prawników jest odpowiednia względem potrzeb klientów3. Osta
tecznie 30 czerwca 2005 roku głosami posłów PiS, PO, PSL, Socjaldemokracji 
Polskiej, a wbrew głosom SLD i LPR, ustawa reformująca dostęp do zawodów 
prawniczych została przyjęta4.

Po nowelizacji egzaminy na aplikację przeprowadzane są przez państwowe 
komisje, a nie korporacje prawnicze. Ta zmiana miała zwiększyć przejrzystość 
zasad dostępu do zawodu, zrównać szanse wszystkich kandydatów, wyeliminować

3 Stanowisko rządu wobec poselskiego projektu ustawy z dnia 8 września 2003 r., http://orka.sejm. 
gov.pl/Druki4ka.nsf/0/D51569E3BD42AC3AC1256D9D0024A2F6/$file/1694-x.pdf (11.02.2017).

4 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy -  Prawo o adwokaturze i niektórych innych 
ustaw (DzU 2005, nr 163, poz. 1361), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051631361
(11.02.2017) , wyniki głosowania http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&4&106&98
(11.02.2017) .

http://orka.sejm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051631361
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&4&106&98
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funkcjonujące d e f a c t o  limity przyjęć i zapewnić skuteczny mechanizm kontroli 
podejmowanych decyzji o zaliczeniu bądź nie egzaminów.

Zmiana z 2005 roku rozszerzyła dostęp do zawodów prawniczych poprzez 
wprowadzenie możliwości podejścia do egzaminu zawodowego nie tylko po apli
kacji adwokackiej lub radcowskiej, lecz także poprzez czynną pracę w zawodzie 
prawniczym. W  tym zakresie szczególnie istotne znaczenie miało przyznanie 
tego prawa doktorom nauk prawnych i magistrom prawa z odpowiednio długim 
doświadczeniem zawodowym. Ponadto rozszerzono zakres zwolnienia zarówno 
z aplikacji, jak i egzaminu zawodowego dla przedstawicieli innych zawodów praw
niczych, takich jak sędziowie, prokuratorzy, notariusze czy (wzajemnie względem 
siebie) adwokaci i radcowie prawni. Miało to zwiększyć mobilność między zawo
dami prawniczymi.

Nowelizacja poszerzyła ponadto dostęp do zawodu adwokata i radcy prawnego 
poprzez dopuszczenie magistrów prawa do prowadzenia działalności umownie 
nazywanej „doradztwem prawnym”, polegającej na świadczeniu pomocy prawnej 
za wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla profesjonalnych prawników (głównie 
zastępstwem przed sądami wyższego rzędu). W  zakresie reguł wykonywania zawodu, 
by ułatwić zmianę miejsca pracy, uchylono przepisy dające prawo samorządom 
adwokackim i radcowskim do wskazywania siedziby kancelarii swoich członków.

Z biegiem czasu zasady dostępu do zawodu ulegały dalszym nieznacznym prze
kształceniom. W  2006 roku w dwóch orzeczeniach odnoszących się do adwokatów 
(sygn. akt K 6/06 z 19.04.2006) i radców prawnych (sygn. akt 30/06 z 8.11.2006) 
Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zgodność z Konstytucją niektórych posta
nowień ustawy deregulacyjnej z 2005 roku i w rezultacie magistrowie prawa pro
wadzący działalność gospodarczą w obszarze doradztwa prawnego stracili prawo 
do pominięcia aplikacji przy ubieganiu się o tytuł zawodowy adwokata lub radcy 
prawnego. Zachowali jednak możliwość świadczenia usług prawnych.

W  2009 roku aplikacja adwokacka i radcowska zostały skrócone z 3,5 do 3 lat5. 
Poza tym ustawa z 2009 roku dostosowała katalogi osób zwolnionych z aplikacji

5 Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniająca Prawo o adwokaturze, ustawę o radcach prawnych 
i Prawo o notariacie (DzU 2009, nr 37, poz. 286). W  efekcie kandydaci, którzy dostali się na aplika
cję rozpoczynającą się w styczniu 2010 roku (3,1 tys. aplikantów adwokackich i 6,7 tys. radcowskich), 
po zdaniu egzaminu zawodowego w najszybszym możliwym terminie, tj. w marcu 2013 roku (1,9 tys. 
aplikantów adwokackich i 3,5 tys. radcowskich), mogli wejść na rynek jako pełnoprawni adwokaci lub 
radcowie prawni jeszcze w pierwszej zamiast w drugiej połowie 2013 roku. Już jako aplikanci mogli 
jednak świadczyć pomoc prawną.
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oraz aplikacji i egzaminu zawodowego do wymogów określonych w orzeczeniach 
Trybunału Konstytucyjnego i dodatkowo je rozszerzyła, obniżając np. okres wyma
ganego od kandydatów stażu zawodowego. Nowela zwiększyła też z powrotem 
w pewnym zakresie rolę samorządów w organizacji egzaminów na aplikację oraz 
egzaminu zawodowego tak, by miały one wpływ, choćby dzielony z Ministrem 
Sprawiedliwości, na wybór pytań egzaminacyjnych czy skład komisji egzaminu
jącej kandydata.

Ostatnia nowelizacja ustaw korporacyjnych miała miejsce w 2013 roku jako 
tzw. pierwsza transza deregulacji zawodów przeprowadzona przez Ministra Spra
wiedliwości w rządzie PO i PSL, Jarosława Gowina6. Była ona efektem -  tym 
razem już mniej napiętych -  rozmów ze środowiskiem prawniczym. Rozszerzyła 
ona dodatkowo zakres podmiotowy osób zwolnionych z obowiązku odbycia apli
kacji oraz aplikacji i egzaminu zawodowego. Zwiększyła też wymogi stawiane 
przed kandydatami do zawodu, ponieważ od 2014 roku żadna z części egzaminu 
zawodowego nie ma formy testu, lecz wszystkie przyjęły charakter praktyczny, 
z kolei od 2016 roku kandydaci muszą dodatkowo rozwiązać na egzaminie kazus 
z etyki zawodowej.

W  efekcie wyżej wymienionych zmian kandydat do zawodu adwokata lub 
radcy musi obecnie spełnić następujące wymagania:
1) ukończyć 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku prawo w Polsce 

lub odpowiednie studia zagraniczne;
2) ukończyć aplikację adwokacką lub radcowską lub zdobyć prawnicze doświad

czenie zawodowe lub zdać inne egzaminy prawnicze -  są to więc następujące 
alternatywne możliwości:
a) 3-letnia (zamiast 3,5-letniej) aplikacja organizowana przez lokalne izby 

adwokackie (Okręgowe Rady Adwokackie) lub radcowskie (Okręgowe 
Izby Radców Prawnych)7;

6 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawo
dów (DzU 2013, poz. 829).

7 Aplikacja jest odpłatna. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości jej koszt jest 
równy 2,6-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 5,2 tys. zł rocznie w 2017r. (łącznie więc 
15,6 tys. zł). Kandydaci na aplikację muszą zdać państwowy pisemny egzamin wstępny organizowany 
raz w roku. Aplikacja polega na cotygodniowych zajęciach dydaktycznych, które mają charakter teo
retyczny i praktyczny. Ich poziom zależy od izby. Poza tym na pierwszym roku aplikanci zaliczają 
praktyki w sądach i prokuraturze (aplikanci radcowscy dodatkowo muszą praktykować w kancelarii 
radcy prawnego). Każdy aplikant ma swojego patrona, z którym powinien współpracować np. raz, dwa 
razy w tygodniu, niekoniecznie odpłatnie. Każdy adwokat i radca prawny z odpowiednim stażem jest
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b) doktorat z nauk prawnych (wcześniej nie było takiej możliwości);
c) 4 lata praktyki prawniczej w kancelarii prawnej, urzędach, Sądzie Najwyż

szym, Trybunale Konstytucyjnym lub międzynarodowym organie sądowym 
(wcześniej nie było takiej możliwości);

d) pozytywny wynik z jednego z egzaminów prawniczych: adwokackiego, 
radcowskiego, sędziowskiego lub prokuratorskiego, a od 2013 roku także 
komorniczego.

3) zdać egzamin zawodowy (adwokacki lub radcowski) -  pisemny państwowy 
egzamin składający się z zadań z prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, 
administracyjnego, a także z etyki zawodowej.
Równolegle do zmian zastosowanych w regułach dostępu do zawodu uchwalono 

nowelizacje, które rozszerzyły zakres kompetencji radców prawnych i doprowa
dziły do ich zrównania z uprawnieniami adwokatów. Adwokaci od początku dys
ponowali najszerszym prawem do świadczenia pomocy prawnej. Radcowie przed 
2005 rokiem nie mogli z pewnymi wyjątkami pomagać w sprawach rodzinnych, 
opiekuńczych i karnych. Omawiana ustawa deregulacyjna dopuściła ich do świad
czenia pomocy prawnej w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz usunęła ogra
niczenia w świadczeniu pomocy osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami. 
W  2010 roku zniesiono ograniczenia do występowania radców prawnych w postę
powaniu karnym w roli pełnomocników (w sprawach o wykroczenia i w postępo
waniach dyscyplinarnych)8. Natomiast w 2015 roku zrównano uprawnienia radców 
prawnych i adwokatów do obrony w postępowaniu karnym9.

Podsumowując opisane działania, do najważniejszych efektów dotyczących 
zmian w prawie należy:
-  zmiana egzaminów dla kandydatów do zawodu adwokata i radcy prawnego,
-  wprowadzenie możliwości świadczenia usług przez doradców prawnych,
-  rozszerzenie możliwości uzyskania tytułu zawodowego z pominięciem aplikacji,
-  rozszerzenie kompetencji radców prawnych do zakresu identycznego z tym, 

którym dysponują adwokaci.

zobowiązany przyjąć aplikanta, jeśli ten nie znalazł patrona z wyboru, a samorząd (izba) przydzieli 
mu wskazanego aplikanta.

8 Art. 2 pkt 2 i in. ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy -  Kodeks karny, Kodeks 
postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych 
ustaw (DzU 2009, nr 206, poz. 1589).

9 Art. 1 pkt 27 i in. ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy -  Kodeks postępowania 
karnego oraz niektórych innych ustaw (DzU 2013, poz. 1247). Ewolucję uprawnień oddają zmiany 
zawarte w art. 4 ustawy o radcach prawnych.
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Skutki wyżej wymienionych zmian można podzielić na te, które dotyczą 
prawników, i te, które dotyczą ich klientów (oraz poprzez dostęp do pomocy 
prawnej i sprawność wymiaru sprawiedliwości obejmują całe społeczeństwo). 
Z punktu widzenia prawników bezpośrednim efektem tych przemian jest przede 
wszystkim wzrost liczby osób świadczących pomoc prawną na rynku. Wynikał 
on z napływu zarówno nowych aplikantów, adwokatów, radców prawnych, jak 
i doradców prawnych. Wzrosła także presja konkurencyjna w sprawach rodzin
nych i karnych z uwagi na rozszerzenie uprawnień radców. Z punktu widzenia 
klientów i społeczeństwa niejasny pozostaje wpływ opisanych zmian na jakość 
świadczonych usług prawnych.

2.1.3. Wpływ zmian na jakość usług prawnych

Sposób oddziaływania zmian dostępu do zawodu na rynek usług prawnych 
można streścić w sposób następujący:
-  reforma z 2005 roku zmieniła sposób przeprowadzania egzaminów na aplikacje, 

co skutkowało wzrostem liczby aplikantów, a następnie adwokatów i radców,
-  ujednolicono koszty aplikacji w skali kraju,
-  zmieniono od 2009 roku sposób organizacji egzaminów zawodowych, co skut

kowało wzrostem liczby adwokatów i radców,
-  rozszerzono inne drogi dojścia do zawodu poza aplikacją, co także prowadziło 

do wzrostu liczby adwokatów i radców,
-  dopuszczono świadczenie usług przez tzw. doradców prawnych.

Jak widać reforma z 2005 roku doprowadziła przede wszystkim do wzrostu 
podaży usług prawnych na rynku. Doszło także do segmentacji rynku ze względu 
na kwalifikacje usługodawców.

Trudno stwierdzić, czy wprowadzone zmiany przyczyniły się do podwyż
szenia czy obniżenia jakości usług prawnych. Z jednej strony jednolite pisemne 
egzaminy wstępne na aplikacje i egzaminy zawodowe, wprowadzając równość 
szans dla wszystkich kandydatów, dały zapewnienie klientom prawników, że ich 
usługodawcy powinni dysponować zdefiniowanym przez państwo we współpracy 
z samorządami określonym zestawem kompetencji. Ujednolicenie wymagań ozna
czało więc, przynajmniej w tych izbach, w których szkolenie i egzaminy nie były 
przed 2005 rokiem zbyt wymagające, podniesienie wymagań kompetencyjnych. 
Naturalnie efekt ten dotyczy młodszych prawników, którzy uzyskali uprawnienia 
na nowych zasadach.
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Dalej, presja konkurencyjna spowodowana podwojeniem liczby adwokatów 
i radców prawnych spowodowała w wielu przypadkach wyjście naprzeciw ocze
kiwaniom klientów: wydłużenie godzin pracy kancelarii, zapewnienie lepszej 
informacji o działalności, np. z wykorzystaniem Internetu, podnoszenie kwali
fikacji na kursach czy zaangażowanie w świadczenie usług prawnych p r o  p u b lico  
bono. Prawnicy poszukują nowych sposobów pozyskiwania i utrzymania klientów 
w ramach metod akceptowalnych w niezmienionej deontologii zawodowej. Samo
rządy w pewnym sensie zrozumiały, że muszą dążyć do zadbania o przychylność 
społeczeństwa, które głosami polityków może doprowadzić do odebrania pozosta
łych im jeszcze przywilejów (np. do sprawowania sądownictwa dyscyplinarnego) 
albo obniżyć stawki za sprawy prowadzone z urzędu.

Z drugiej strony, zaskakująco wysoka liczba kandydatów przyjmowanych na apli
kację (w miejsce przeciętnie 293 i 760 rocznie na aplikację odpowiednio adwokacką 
i radcowską w latach 2000-2004 średnia liczba przyjętych wzrosła odpowiednio do 
1876 i 2519 w latach 2006-2015 w skali kraju10) doprowadziła do zmiany sposobu 
przygotowania zawodowego. Straciło ono charakter indywidualnej pracy patrona 
z aplikantem. Szczególnie wyraźnie zaznaczyło się to w dużych izbach. Większą 
rolę zaczęło natomiast odgrywać szkolenie organizowane przez izby niejako zmu
szone wskutek reformy do przeszkolenia większej liczby aplikantów.

Ponadto, narastająca konkurencja nie sprzyja relacjom mistrz-uczeń: uczeń 
po zdaniu egzaminów może przejąć część zleceń klientów mistrza. Tymczasem 
trudno o transfer postaw i norm zachowania podczas formalnego szkolenia -  etos 
zawodowy przekazuje się podczas współpracy z profesjonalistami. Napływ dużej 
liczby częstokroć anonimowych dla prawników aplikantów raz, że uniemożliwił 
zapewnienie wszystkim doświadczonych patronów, po drugie zniechęcił do prze
kazywania im tajników zawodu, a po trzecie stworzył pokusę wykorzystania taniej 
siły roboczej, co w efekcie rozluźniło więzi aplikantów ze środowiskiem zawodo
wym w porównaniu do poprzednich pokoleń aplikantów. Włączywszy w to różnice 
pokoleniowe (choćby roszczeniowość i indywidualizm) między nimi a starszymi 
kolegami, mogło to spowodować osłabienie przestrzegania norm etycznego postę
powania: koleżeńskiego, uczciwego, odważnego, sumiennego, godnie wykonywa
nego zawodu, co skutkowałoby gorszą obsługą klienta11.

10 Dane z Ministerstwa Sprawiedliwości, Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do 
Pomocy Prawnej.

11 Na marginesie pozostawmy pytanie o to, na ile normy te były przestrzegane wcześniej i na ile sta
nowią one pewne optimum regulacyjne między korzyściami z bardziej otwartej konkurencji a kosztami
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Do pogorszenia jakości przeciętnej usługi na rynku mogło się też przyczynić 
wejście na rynek doradców prawnych, którzy opanowali przede wszystkim seg
ment usług windykacyjnych i odszkodowawczych. Nie muszą się oni kierować 
etyką zawodową i nie przechodzą aplikacji.

2.2. Jakość usług prawnych

Jakość jest cechą produktu lub usługi, która nie poddaje się prostej defini
cji. W  naukach ekonomicznych zwraca się przede wszystkim uwagę na spełnie
nie przez dany produkt lub usługę oczekiwań klienta. Podczas gdy usługodawca 
(producent) koncentruje się na prawidłowości wykonania usługi, klient w ocenie 
jakości porównuje ją ze świadczeniem innych usługodawców i oczekuje, że usługa 
będzie odpowiadała jego potrzebom. Jakość ocenia się z perspektywy klienta12. 
Jak zauważył K. Rogoziński, wysoką jakość usług można uzyskać dzięki podej
ściu relacyjnemu. Dopiero za sprawą relacji i uznania dobra klienta za cel działa
nia usługodawca jest w stanie dostarczyć mu takiej kombinacji elementów usługi, 
która zmaksymalizuje jego korzyści13.

Odnosząc ten sposób rozumienia jakości do usług prawnych, za usługę prawną 
wysokiej jakości uznamy taką, która charakteryzować się będzie zarówno meryto
ryczną znajomością prawa i umiejętnością skutecznego jego zastosowania w spra
wie przez usługodawcę, jak i odpowiednim standardem obsługi klienta i wysoką 
użytecznością usługi z jego perspektywy14. O tym jak wiele różnorodnych czyn
ników oddziałuje na ocenę jakości, niech świadczy poniższa lista komponentów 
usługi wyróżnionych w trzech fazach jej świadczenia15:
-  zasoby na wejściu: wiedza prawnicza, doświadczenie praktyczne, metody dzia

łania, np. w poszczególnych sprawach czy wobec różnych sędziów, oraz osoba 
profesjonalisty (jego motywacja, osobowość, pomysłowość), a także inne zasoby,

ewentualnych błędów i nadużyć, które wywarłyby negatywny efekt zewnętrzny w przypadku wymiaru 
sprawiedliwości czy też wśród klientów (np. zakaz pozycjonowania stron kancelarii w Internecie).

12 K. Rogoziński, Usługi rynkowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000, s. 203; 
M. Stoma, M odele i metody pom iaru jakości usług, Q&R Polska, Lublin 2012, s. 16. Por. przytoczone 
tam definicje jakości.

13 K. Rogoziński, Nowy marketing usług, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000, s. 53.
14 Legal Services Consumer Panel, Quality in Legal Services, November 2010, s. 4.
15 E. Gummersson, Models o f  Professional Services Marketing, Sztokholm 1979, za: K. Rogoziński, 

Usługi rynkowe, op.cit., s. 85-88.
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takie jak lokal kancelarii, komputer, samochód, oprogramowanie typu system 
informacji prawnej, kontakty;

-  poznanie problemu i sposób realizacji usługi: trafne zdiagnozowanie problemu 
prawnego, wyznaczenie celu oraz wybór sposobu realizacji, w tym miejsca 
działania, okresu i momentu działania, formy, treści pism, sposobu kontaktu;

-  efekt końcowy zlecenia: rozwiązanie problemu wynikające z obranego sposobu 
działania (konkretny efekt: projekt pisma, opinii) oraz wprowadzenie w życie 
rozwiązania (np. udział w rozprawie, wysłanie pisma itp.), a także towarzy
szący temu efekt wdrożenia rozwiązania (np. wygrana sprawa, oszczędności, 
lepsza sytuacja prawna itp.).

2.3. Pomiar jakości usług prawnych

Niematerialność usługi utrudnia pomiar jej jakości. W  literaturze wypraco
wano jednak szereg metod, takich jak: SERVQUAL, SERVPERF, skale pomiaru 
zadowolenia i lojalności klientów, technika przypadków krytycznych, badania 
obserwacyjne, dyskusje w grupach tematycznych oraz wywiady pogłębione, które 
umożliwiają przeprowadzenie takich analiz. W  odniesieniu do pomiaru jakości 
usług prawnych można by zaproponować następujące narzędzia: analiza spraw 
dyscyplinarnych, wyników wizytacji czy spraw o odszkodowanie za błędy pełno
mocników, pomiar skarg, opinie stałych klientów itp. Pojawiają się sprzeczne opinie 
na temat tego, które sposoby badania są najwartościowsze i czy zachodzi potrzeba 
stosowania ich wszystkich razem.

Za najważniejsze od lat 80. XX wieku uchodzi porównanie oczekiwań klienta 
z jego percepcją usługi, czemu służy metoda SERVQUAL16. Pozwala ona zmie
rzyć lukę między usługą oczekiwaną a otrzymaną. Jeśli klient otrzyma to, czego 
się spodziewał, będzie zadowolony, jeśli nie, okaże się niezadowolony, jeśli praw
nik zaskoczy go natomiast wyższym standardem obsługi, będzie „zachwycony”. 
Liczba luk zwiększa się, gdy po stronie usługodawcy znajduje się cała organiza
cja. Wtedy za wyznaczanie standardów jakości może odpowiadać inna osoba niż 
prawnik faktycznie obsługujący klienta, co nierzadko staje się źródłem rozbież
ności: w percepcji tego, czego oczekiwałby klient, a tym, co kancelaria decyduje 
się robić, oraz między tym, co prawnik powinien uczynić zgodnie ze standardami

16 A. Gilmore, Usługi, marketing i zarządzanie, PWE, Warszawa 2006, s. 44.
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kancelarii, a tym, co zrobi, a także między tym, co kancelaria lub prawnik komu
nikuje, że zrobi, a tym, co robi w rzeczywistości itp.17.

W  syntetycznej wersji metody SERVQUAL wyróżnia się 5 wymiarów jako
ści usługi odnoszących się do: (a) empatii usługodawcy, sprowadzającej się do tro
skliwego i zindywidualizowanego podejścia do klienta, (b) gotowości do pomocy 
klientowi i zapewnienia szybkiej obsługi, (c) rzetelności usługi (umiejętności 
wyświadczenia usługi adekwatnej do potrzeb i niezawodności), (d) umiejętności 
wzbudzenia zaufania u klienta i poczucia pewności, że usługa zostanie wykonana 
dobrze, (e) materialnych cech usługi (wygląd prawnika, kancelarii, atrakcyjność 
strony internetowej, zachowanie prawnika, sekretarek). Twórcy tego podejścia oce
nili, że umiejętność wzbudzenia u klienta poczucia pewności oraz empatia mają 
w tym przypadku największe znaczenie i przypisali im wagi odpowiednio 32% 
i 22%18. Liczba, znaczenie i uszczegółowienie wybranych elementów zależą od 
przedmiotu badania.

Wskazane kategorie korespondują z wynikami badania brytyjskiego19. Defi
niując usługę prawną dobrej jakości, klienci skoncentrowali się na standardzie 
obsługi, a nie na merytorycznych aspektach samej porady. Wyróżnili wówczas 6 
cech usługi dobrej jakości:
1) empatia -  traktowanie klienta jako osoby, a nie jako kolejnej sprawy do zała

twienia, w rozumieniu osoby, której sytuację prawnik rozumie i osobiście anga
żuje się w rozwiązanie danego problemu;

2) efektywny przebieg usługi -  bez problemów i na czas;
3) osiągnięcie zamierzonych rezultatów -  czyli wygranie sprawy, przeprowadze

nie transakcji (np. sprzedaży nieruchomości), rozwiązanie stosunku prawnego 
(np. rozwodu) czy dostarczenie dokumentu prawnego (np. testamentu);

4) jasność -  wyjaśnienie meandrów prawa w języku zrozumiałym dla klienta, 
poinformowanie o kosztach usługi i o poszczególnych etapach sprawy wraz 
z informacją, kiedy poszczególne działania będą miały miejsce;

17 M . Gnusowski, W pływ  jakości usług na konkurencyjność kancelarii p rawnych , Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Poznań 2014, s. 103, http://pokojadwokacki.pl/ 
wplyw-jakosci-uslug-na-konkurencyjnosc-kancelarii-prawnych-praca-doktorska-marek-gnusowski/ 
(10.06.2016).

18 M. Gnusowski, op.cit., s. 104; A. Parasuraman, V.A. Zeithaml, L.L. Berry, SERVQUAL M ul- 
tip le-item  M easuring Perceptions o f  S ervice Quality, „Journal of Retailing” 1988, no. 1, s. 12.

19 Legal Services Consumer Panel, op.cit.

http://pokojadwokacki.pl/
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5) aktywne wykorzystywanie wiedzy prawniczej -  prawnik powinien wprost suge
rować zastosowanie różnych alternatywnych wariantów rozwiązań, dopasowując 
poradę do indywidualnych potrzeb klienta, co może też wymagać umiejętno
ści przekonywania klienta do wybranych koncepcji; wiedza i doświadczenie 
prawnicze, czyli merytoryczne (techniczne) kompetencje nie były wskazywane 
wprost tak często, jak inne aspekty usługi; jeśli klienci już o niej wspominali, 
to w kontekście pytań kierowanych do nich przez prawnika czy też alterna
tywnych wariantów rozwiązań, które oferował, w ten pośredni sposób mieli oni 
okazję również przekonać się o poziomie merytorycznym prawnika;

6) profesjonalna prezencja (materialne cechy usługi) -  jeśli chodzi o ubiór, kul
turę prawnika, a także wygląd kancelarii.
Czynniki te zostały uwzględnione w badaniu ankietowym przeprowadzonym 

wśród polskich klientów prawników (tabela 2.1). Drugim kryterium wyboru pytań 
do ankiety i sposobu ich sformułowania była chęć zapewnienia porównywalności 
z ogólnopolskimi, reprezentatywnymi badaniami wizerunkowymi prawników oraz 
z badaniami brytyjskimi20. Pytania pozwalają na konfrontację oczekiwań klientów 
ex a n te  (mierzonych za pomocą pytań o znaczenie poszczególnych cech usługi) 
z oceną otrzymanej usługi ex p o st.

Tabela 2.1. Struktura badania ankietowego opinii klientów usług prawnych
z odniesieniem do zidentyfikowanych kluczowych w przypadku oceny 
jakości cech usługi (numeracja pytań odpowiada formularzowi ankiety)

Cechy dobrej 
usługi

Pytania o znaczenie 
poszczególnych cech usługi

Pytania o faktyczn ie  o trzym aną usługę

Ogólne
zadowolenie

15 .1 . Mógłbym polecić tego prawnika

15 .2 . Jakość usługi przekroczyła moje oczekiwania

Em patia 23.9. Em patia , w rażliw ość 
na potrzeby klienta

15.10 . Praw nik był w raż liw y  na moje potrzeby

15 .9 . Praw nik był życz liw y

23.2. Szlachetny, dobry 
charakter

15 .6 . Praw nik był dobrym człow iekiem

Efek tyw n y  
przebieg usługi

23.13. Szybkość działania 15.14 . Praw nik działał szybko

15 .15 . Praw nik przestrzegał term inów

20 YouGov, L egalS ervice Board AnnualTracker2016 (N atRep),http://www.legalservicesconsumer- 
panel.org.uk/publications/research_and_reports/index.html (12.11.2016).

http://www.legalservicesconsumer-panel.org.uk/publications/research_and_reports/index.html
http://www.legalservicesconsumer-panel.org.uk/publications/research_and_reports/index.html


52 Michał Masior

Cechy dobrej 
usługi

Pytania o znaczenie 
poszczególnych cech usługi

Pytania o faktyczn ie  otrzym aną usługę

E fek tyw n y  
przebieg usługi

23.14. Dyspozycyjność dla 
klienta

19.1 . Łatw o  było spotkać się z prawnikiem

19.2 . Ła tw o  było skontaktow ać się z prawnikiem  przez 
telefon

19.3 . Ła tw o  było skontaktow ać się z prawnikiem  przez 
e-m ail, Internet

23.8. Innowacyjność 19.14. Praw nik dzia ła ł w  sposób innowacyjny

Osiągnięcie
zam ierzonych
rezu ltatów

23.12. Skuteczność 
działania

15 .13 . Praw nik był skuteczny

Jasność co do 
przebiegu usługi 
i w yjaśnianie 
pojęć prawnych

23.15. Zrozum iały  sposób 
kom unikowania się

19.4 . Praw nik w ypow iadał się w  sposób zrozum iały

23.16. P rze jrzyste  zasady 
w spółpracy prawnika 
z klientem

19.9 . Praw nik poinform ow ał mnie dokładnie na tem at 
tego, ja k  będzie wyglądała współpraca

19.10. W  trakcie  trw an ia  spraw y praw nik udzielał mi 
w yczerpu jących  inform acji

19 .11 . Miałem/-am m ożliw ość współdecydować 
o rozwoju spraw y

19.5 . Od początku w iedziałem /-am , ile usługa będzie 
mnie kosztować

A ktyw n e
w yko rzystan ie
w iedzy
prawniczej
i um iejętność
przekonania
klienta, że
usługa będzie
w ykonana
dobrze

23.6. Znajom ość danej 
dziedziny prawa

15.7. Praw nik znał się na danej dziedzinie prawa

15.3 . Praw nik dzia ła ł w  sposób profesjonalny

23.7. Dośw iadczenie 
praktyczne

15.8 . Praw nik m ia ł duże dośw iadczenie

23.10. Zaangażowanie 
w sprawę

15 .11 . Praw nik był zaangażow any w sprawę

23.4. W iarygodność 15.4 . Miałem/-am zaufan ie do prawnika

19 .12 . Zostaw iłem /-am  prawnikowi swobodę działania

23.5. Uczciw ość prawnika 15.5 . Praw nik był uczciw y

23.11. Dbałość przede 
w szystk im  o interes klienta

15 .12 . Praw nik bardziej dbał o interes klienta niż 
o swój zysk

23.3 Użyteczność usługi

Profesjonalna
prezencja

23.1. Kultura osobista 15.16 . Praw nik odznaczał się w ysoką kulturą osobistą

19 .13 . Kancelaria prawnika robiła dobre w rażen ie

Inne 23.17. Niska cena usługi 19.7. Usługa była w  niskiej cenie

19.6 . Relacja w artości do ceny usługi była dla mnie 
korzystna

23.18. Ko rzystny sposób 
rozliczenia

19.8 . Koszty usługi poniosłem po je j wykonaniu

19 .15 . Praw nik aktyw nie  się reklam ował

Źródło: opracowanie własne.
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2.4. Wyniki badania wśród klientów

2.4.1. Charakterystyka próby badawczej i populacji

W  celu poznania dynamiki ocen jakości usług prawnych konieczne było zasię
gnięcie opinii klientów. Zostali oni poproszeni w panelu internetowym o ustosun
kowanie się do szeregu zagadnień z kwestionariusza. Opinie te miały odnosić się 
do kontaktu z tylko jednym prawnikiem w określonym momencie, tj. w jednym 
z trzech okresów: 2000-2005, 2006-2010 i 2011-2016. Na tej podstawie uzy
skano odpowiednio 38, 51 i 190 obserwacji odnoszących się do uzyskanej usługi 
prawnej, łącznie 279 (obserwacje dotyczące notariuszy zostały wyłączone). Bada
nie przeprowadziła na zlecenie SGH i autora agencja TNS Polska według metody 
CAWI na próbie celowej.

Próba spełnia pewne warunki upodabniające ją do próby losowej, reprezen
tatywnej dla całej populacji Polski. Zaproszenie do udziału w badaniu zostało 
wysłane do losowej próby panelistów, po czym do zasadniczej części badania kwa
lifikowały się osoby, które korzystały z usług prawnych w okresie nie wcześniej
szym niż 2000 rok. Poza tym liczebność próby (279) wystarcza do uznania jej za 
reprezentatywną w przypadku populacji korzystającej z pomocy prawnej (z 95% 
poziomem ufności i 5% błędem maksymalnym). Z reprezentatywnych, ogólno
polskich badań z 2008 i 2010 roku wynika bowiem, że co najwyżej 14% Polaków 
(w wieku co najmniej 15 lat21) korzystało z usług adwokata i radcy prawnego22. 
Co więcej, struktura próby odzwierciedla w ograniczonym stopniu strukturę całej 
populacji. Rozbieżności są po części uzasadnione strukturą populacji generalnej, 
która korzysta z usług prawnych, co odzwierciedla struktura próby w anglo-wa- 
lijskim omnibusie LSB Annual Tracker 2016. Otóż przykładowo okazało się, że 
osoby wykształcone (pracownicy umysłowi, z tzw. grupy ABC1 w brytyjskiej kla
syfikacji demograficznej, w odróżnieniu od pracowników fizycznych i emerytów 
C2DE) stanowiły w omnibusie aż 66% próby dotyczącej całego społeczeństwa 
Anglii i Walii oraz 77% próby w przypadku populacji osób, które korzystały z usług

21 Na koniec 2015 roku liczba ta wynosiła 32 683 tys. osób. Zob. GUS, Rocznik demograficzny, 2016.
22 Millward Brown, Ustawa o zawodzie adwokata w  opinii populacji Polski 15-75 lat. Wybrane wyniki 

z badania Omnibus, Warszawa 2010; TNS OBOP, Badanie opinii publicznej na tem at radców prawnych  
na zlecenie K ra jow ej Rady Radców Prawnych, Warszawa 2008.
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prawnych w ostatnich 2 latach23. Struktura uzyskanej próby względem populacji 
Polski powyżej 15. roku życia charakteryzuje się umiarkowaną nadreprezentacją 
mężczyzn, osób w wieku 25-50 lat (kosztem osób poniżej 25. roku życia oraz osób 
powyżej 65 lat), osób korzystających z usług prawnika w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców (kosztem osób mieszkających na wsi), a także osób z wykształceniem 
wyższym (kosztem osób z wykształceniem niższym niż średnie).

Tabela 2.2. Charakterystyka próby celowej pod względem płci, wieku,
wykształcenia i miejsca świadczenia usługi lub miejsca zamieszkania 
w porównaniu ze strukturą populacji generalnej, tj. ludności Polski 
w 2015 roku(dane w %)

Kryterium Cecha P ró b a (2017) Populacja (2015)
Próba brytyjska 
(YouGov, 2016)

Płeć
m ężczyźn i 64,5 48 ,4 49

kobiety 35,5 51,6 51

poniżej 25 lat 3,2
10,6 (powyżej 
16. roku życia)

12

25-30 lat 15,1 7,5 (2 5 -2 9  lat)
16 (2 5 -3 4  lat)

31-35 lat 15,1 8 ,4 (3 0 -3 4  lat)

3 6 -4 0  lat 13,6 8 ,0 (35-39  lat)
16 (3 5 -4 4  lat)

W iek 41-45  lat 17,9 7,0 (4 0 -4 4  lat)

4 6 -5 0  lat 11 ,8 6 ,0 (45-49  lat)
15 (45-54  lat)

51-55 lat 8,6 6 ,4 (5 0 -5 4  lat)

5 6 -6 0  lat 4,3 7,5 (55-59  lat)

61-65 lat 8,2 7,0 (6 0 -6 4  lat) 28

powyżej 65. roku życia 2,2 13 ,6  (65 i w ięcej lat)

zasadnicze zawodowe 3,6 21 ,124

W ykształcen ie średnie 27,2
32 ,4  (w tym  
policealne)

34 (C2D E)

w yższe 69,2 24,3 66 (ABC1)

Miejsce usługi 
(próba) / miejsce 
zam ieszkania 
(populacja)

W arszawa 22,9 4,5

23 YouGov, op.cit.
24 Odsetki osób z różnym wykształceniem w populacji nie sumują się do 100%, ponieważ w bada

niu nie uwzględniono kryterium wykształcenia gimnazjalnego (4,7% ludności Polski w 2015 roku) 
i podstawowego ukończonego (16,6%).
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Kryterium Cecha Próba (2017) Populacja (2015)
Próba brytyjska 
(YouGov, 2016)

Miejsce usługi 
(próba) / m iejsce 
zam ieszkania 
(populacja)

inne m iasto powyżej 
500 ty s . m ieszkańców

26,5 6,9

m iasto m iędzy 100 
a 500 ty s . m ieszkańców

35,8 16,8

m iasto m iędzy 50 
a 100 ty s . m ieszkańców

7,2 8,4

m iasto do 50 tys . 
m ieszkańców

7,2 23,9

wieś 0,4 39,7

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.

Struktura rodzajowa spraw świadczy o tym, że zebrano materiał analityczny 
pozwalający przede wszystkim na pogłębioną analizę jakości obsługi osób indywi
dualnych. Połowa spraw w próbie to sprawy cywilne (49,1%, 137). Sprawy rodzinne 
i opiekuńcze stanowią dalsze 16,5% (46) łącznej liczby spraw, karne i wykrocze- 
niowe -  11,5% (32), a pracownicze -  9,3% (26). Uzyskano jedynie 19 obserwa
cji (6,8%) opisujących kontakt z prawnikiem w sprawach gospodarczych, co nie 
pozwoliło na pogłębioną analizę tego segmentu rynku usług prawnych.

W  81,4% (227) spraw klient konsultował się w sprawie prywatnej, jedynie 
18,6% (52) dotyczyło sprawy zawodowej. Proporcje te korespondują z reprezenta
cją prawników o różnych uprawnieniach: 60% (168) z nich to adwokaci, tradycyj
nie zajmujący się obsługą klientów indywidualnych, 38% (94) stanowią radcowie 
prawni, zazwyczaj kojarzeni z obsługą korporacyjną. Niestety liczba obserwacji 
w przypadku aplikantów (9), a zwłaszcza doradców prawnych (3) nie pozwala 
na porównanie jakości świadczonych przez nich usług z usługami profesjonal
nych pełnomocników, w tym także na weryfikację hipotezy o wyższej jakości usług 
adwokatów i radców prawnych niż doradców prawnych. W  54,5% obserwacji byli 
to (152) prawnicy, z którymi współpracowali respondenci, wykonujący zawód we 
własnych indywidualnych kancelariach, w 21,1% (59) zatrudnieni w spółce praw
niczej, w 5,7% (16) przypadków prowadzili oni własną działalność gospodarczą, 
a w 3,9% (11) byli zatrudnieni w firmie niezajmującej się obsługą prawną.

2.4.2. Syntetyczna ocena zmian jakości usług w czasie

Na poniższym zestawieniu syntetycznie zobrazowano zmiany różnych aspek
tów jakości usług prawnych w opinii klientów w poszczególnych podokresach
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z lat 2000-2016. Tabela pozwala na poznanie stopnia przeciętnego zadowolenia 
klientów z różnych aspektów usługi, uszeregowanie tych aspektów według dyna
miki zmian i oszacowanie precyzji ocen za pomocą odchyleń standardowych. Warto 
zauważyć, że w każdym przypadku ma miejsce znacząca poprawa w porównaniu 
z okresem 2000-2005 lat 2006-2010 i następujące w przypadku każdego czynnika 
poza jednym wyjątkiem (dbałość o interes klienta) pogorszenie tych parametrów 
w okresie 2011-2016.

Tabela 2.3. Wskaźniki satysfakcji klientów ze świadczonych im usług prawnych 
w różnych okresach uszeregowane począwszy od wskaźnika, który 
zanotował najwyższą poprawę w latach 2011-2016 względem okresu 
2000-2005 z pominięciem lat 2006-2010, do najniższego wskaźnika 
(interpretacja wskaźników ograniczona z uwagi na pochodzenie 
wskaźników ze skali 1-5, gdzie 1 to „zdecydowanie zgadzam się 
z danym stwierdzeniem", a 5 -  „zdecydowanie się nie zgadzam")

Średnie ocen Odchylenia standardowe Skala
popraw y

(100%
-  brak)

2000
-2005

2006
-2010

2011
-2016

2000
-2005

2006
-2010

2011
-2016

Mógłbym polecić tego prawnika 2,58 1,67 2,04 1,37 0,79 1,07 79%

Praw nik był skuteczny 2,47 1,65 1,98 1,14 0,89 0,98 80%

Praw nik był zaangażow any 
w  sprawę

2,50 1,76 2,02 1,16 0,68 1,05 81%

Praw nik działał w  sposób 
profesjonalny

2,16 1,55 1,78 1,10 0,83 0,90 82%

Łatw o  było skontaktow ać się 
z prawnikiem  przez e-m ail, Internet

2,76 2,10 2,31 1,20 1,03 1,06 83%

W trakcie  trw an ia sp raw y prawnik 
udzielał mi w yczerpu jących  
inform acji

2,29 1,69 1,92 1,06 0,93 0,97 84%

Kancelaria prawnika robiła dobre 
w rażenie

2,53 1,73 2,13 0,98 0,72 0,89 84%

Usługa była w  niskiej cenie 3,13 2,67 2,70 1,10 0,95 1,09 86%

Praw nik bardziej dbał o interes 
klienta niż o swój zysk

2,66 2,31 2,31 1,34 1,16 1,12 87%

Relacja w arto ści do ceny usługi 
była dla mnie korzystna

2,63 2,06 2,31 1,10 0,93 1,03 88%

Praw nik odznaczał się w ysoką 
kulturą osobistą

1 ,92 1,53 1,68 0,85 0,78 0,79 88%

Miałem/-am m ożliwość 
współdecydować o rozwoju spraw y

2,34 1,94 2,06 1,15 0,81 0,90 88%

Praw nik był uczciw y 2,05 1,75 1,82 0,96 0,82 0,83 89%
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Średnie ocen Odchylenia standardowe Skala
poprawy

(100%
-  brak)

2000
-2005

2006
-2010

2011
-2016

2000
-2005

2006
-2010

2011
-2016

Praw nik dzia ła ł w  sposób 
innowacyjny

3,05 2,51 2,71 1,14 0,78 0,96 89%

Praw nik dzia ła ł szybko 2,34 1,82 2,08 1,15 0,77 0,95 89%

Miałem/-am zaufanie do prawnika 2,05 1,67 1,85 1,06 0,84 0,93 90%

Praw nik był w raż liw y  na moje 
potrzeby

2,47 2,02 2,23 1,16 0,91 1,00 90%

Praw nik był dobrym człow iekiem 2,26 1,90 2,06 0,95 1,01 0,88 91%

Praw nik był życz liw y 1,95 1,69 1,79 0,96 0,81 0,84 92%

Praw nik znał się na danej 
dziedzinie prawa

1,87 1,53 1,73 0,91 0,67 0,82 92%

Jakość usługi przekroczyła moje 
oczekiwania

2 ,84 2,24 2,69 1,20 0,97 1,01 95%

Praw nik przestrzegał term inów 2,03 1,73 1,92 0,94 0,78 1,02 95%

Łatw o  było spotkać się 
z prawnikiem

2,16 1,73 2,05 0,92 0,75 0,98 95%

Praw nik w ypow iadał się w  sposób 
zrozum iały

1,95 1,59 1,86 0,77 0,64 0,84 96%

Praw nik m iał duże dośw iadczenie 2,05 1,76 1,99 0,96 0,82 0,87 97%

Praw nik poinform ow ał mnie 
w yczerpu jąco , ja k  będzie 
wyglądała współpraca

2,03 1,55 1,97 0,89 0,81 1,00 97%

Zostaw iłem /-am  prawnikowi 
swobodę działania

2,05 1,80 2,00 0,87 0,78 0,91 97%

Koszty usługi poniosłem po je j 
wykonaniu

2,47 2,33 2,41 1,47 1,45 1,33 97%

Od początku w iedziałem /-am , ile 
usługa będzie mnie kosztować

2,16 1,77 2,13 1,05 1,19 1,06 99%

Łatw o  było skontaktow ać się 
z prawnikiem  przez telefon

1,95 1,55 1,93 0,73 0,76 0,95 99%

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.

2.4.3. Fenomen bardzo dobrych ocen w okresie 2006-2010

Poza informacją o relatywnej zmianie różnych aspektów jakości w tabeli wyżej 
pokazano, że najlepsze oceny jakości (najbliższe 1) we wszystkich kategoriach 
klienci wystawili prawnikom, z którymi współpracowali w latach 2006-2010. Jest 
to trudny do zinterpretowania wynik badań. By zbadać, na ile obserwacje doty
czące tego okresu różnią się systematycznie od obserwacji dotyczących dwóch
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pozostałych okresów, porównano profil klientów i odpowiedzi udzielone na inne 
pytania w przypadku różnych okresów za pomocą tabel krzyżowych i testów Chi
-kwadrat. Jako zmienną zależną potraktowano okres, o którym wypowiadał się 
respondent, a jako zmienne niezależne posłużyły zmienne takie jak: wiek, płeć, 
wykształcenie klienta, a także cena usługi, miejscowość jej świadczenia, rodzaj 
sprawy, wiek oraz uprawnienia prawnika, porównywanie ofert różnych prawni
ków, kontynuacja współpracy itp.

Porównując oczekiwane liczebności z liczebnościami uzyskanymi dla okresu 
2006-2010 w przypadku różnych zmiennych, stwierdzono, że obserwacje za okres 
2006-2010 wyróżniają się: wyższym niż przeciętny odsetkiem klientów w wieku 
31-35 lat i niższym udziałem klientów w wieku 25-30, 36-40 i 56-60 lat, zdecy
dowanie wyższym odsetkiem klientów, którzy korzystali z usług prawnika dwu
krotnie (fakt ten jest raczej konsekwencją dobrych usług niż ich przyczyną), nieco 
większym niż przeciętny odsetkiem adwokatów obsługujących klienta, wyższym 
odsetkiem prawników pracujących w indywidualnych kancelariach, niższym odset
kiem prawników obsługujących klienta w wieku 31-40 lat (35,3%) niż przecięt
nie we wszystkich okresach (48,0%) i wyższym w przypadku prawników w wieku 
41-50 lat (41,2% v s  28,7%), wyższą częstością spraw cywilnych dotyczących nie
ruchomości i niższą w przypadku spraw spadkowych i innych cywilnych oraz wyż
szą częstością spraw, które na moment przeprowadzania ankiety już się zakończyły 
(stanowi to raczej konsekwencję upływu lat). Spośród wymienionych wyżej prawi
dłowości jedyną rozsądną przyczyną systematycznie lepszej jakości usług w okresie 
2006-2010 wydaje się wiek prawnika (41-50 lat) sugerujący większe doświadcze
nie. Inne zależności nie poddają się łatwej interpretacji jako przyczyny dobrej jako
ści usług. W  związku z powyższym nie sposób uznać wysokich wyników w tym 
okresie za systematyczny błąd i w dalszej analizie wyniki te będą traktowane jako 
miarodajne pod względem oceny jakości w czasie.

Z uwagi na stosunkowo niewielką liczebność obserwacji w latach 2000-2005 (38) 
i 2006-2010(51) i retrospektywność badania za najbardziej rzetelną podstawę do 
analizy należy zaś uznać opinie dotyczące usług świadczonych w okresie 2011-2016. 
Zgodnie ze wskazówkami towarzyszącymi wypełnianiu ankiety respondenci byli 
proszeni o ocenę usługi świadczonej w danym okresie najpóźniej, tj. najbliżej roku 
odpowiednio 2005, 2010 lub 2016. Dlatego też ocena z przedziału lat 2011-2016 
to ocena najbliższa aktualnej sytuacji na rynku.
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2.4.4. Ogólne zadowolenie klientów

2.4.4.I. Kryterium okresu analizy

Na pytanie o skłonność do polecenia prawnika, które potraktowano jako miarę 
ogólnego zadowolenia z usługi, niezależnie od okresu, w którym klient z niej korzy
stał, odsetek odpowiedzi pozytywnych przeważał nad negatywnymi. Dynamika 
odpowiedzi w czasie układa się w opisaną wyżej prawidłowość znaczącej poprawy 
ocen z lat poprzedzających okres 2006—2010 i następującego po nich spadku. 
W  ostatnim okresie, tj. w latach 2011-2016, 76% klientów było skłonnych pole
cić prawnika, z którego usług korzystali. Jedna trzecia osób zdecydowanie poleca 
swojego prawnika. Z drugiej strony 11% klientów zarówno w ostatnim w latach 
2011-2016, jak i w całym okresie 2000-2016 nie poleciłoby prawnika, z którym 
współpracowali. Jest to niemal trzykrotnie wyższy odsetek takich odpowiedzi niż 
wynik otrzymany w badaniu z 2015 roku zarówno względem adwokatów, jak i rad
ców prawnych25.

Rysunek 2.1. Zadowolenie ze współpracy z prawnikiem w zależności od okresu jako 
stopień identyfikacji ze stwierdzeniem „mógłbym polecić prawnika, 
z którym współpracowałem" (dane w %)

25 s360, Zawody p raw n icz e w  oczach Polaków. Raport z badań wizerunku Adwokatury w śród opinii 
publicznej w  Polsce na zlecenie Naczelnej Rady Adwokackiej, 2015.
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2.4.4.2. Kryterium wieku prawnika

Niejasny jest wpływ wieku prawnika na zadowolenie klientów. Na pierwszy 
rzut oka jest to czynnik, który nie różnicuje dobrze stopnia zadowolenia klientów. 
Bliższa analiza dostępnych wyników prowadzi do wniosku, że prawnicy między 
51. a 60. rokiem życia obsługują swoich klientów minimalnie lepiej niż prawnicy 
liczący co najmniej 30 lub 40 lat. Co ciekawe, najmniej negatywnych ocen otrzy
mali prawnicy relatywnie młodzi, tj. 40-letni. Wziąwszy do tego pod uwagę bar
dzo dobry wynik prawników nieprzekraczających 30. roku życia, nie ma podstaw, 
by sądzić, że młodsi prawnicy zaniżają jakość świadczonych usług prawnych.

Rysunek 2.2. Zadowolenie z usługi w zależności od wieku prawnika (w nawiasie
liczba obserwacji dotyczących poszczególnych grup wiekowych) jako 
stopień identyfikacji ze stwierdzeniem „mógłbym polecić prawnika, 
z którym współpracowałem" (dane w %)

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.

2.4.4.3. Różnica między adwokatami i radcami, którzy uzyskali uprawnienia 
na starych i na nowych zasadach

Zestawienie wpływu obu kryteriów -  okresu analizy i wieku prawnika -  na ocenę 
satysfakcji mierzonej np. skłonnością do polecenia, to jedyny sposób na porównanie 
jakości usług świadczonych przez profesjonalnych prawników, którzy uzyskiwali
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uprawnienia na starych i na nowych zasadach (tj. od 2010 roku). Nie ma bowiem 
możliwości pozyskania od klientów informacji o dacie uzyskania uprawnień przez 
prawników, którzy ich obsługiwali. Jedyną grupą prawników, co do których mamy 
pewność, że uzyskali uprawnienia na nowych zasadach, są prawnicy, których wiek 
klienci określili na maksymalnie 30 lat w okresie 2011-2016 (najszybciej do egza
minu zawodowego w normalnym trybie kształcenia w zakresie studiów oraz apli
kacji podchodzi się w wieku 28 lat). Można zatem porównać, ilu klientów było 
skłonnych polecić prawników do 30. roku życia w latach 2011-2016 i wcześniej 
(kontrolując w ten sposób wpływ młodego wieku), ewentualnie rozszerzając porów
nanie na prawników w wieku 31-40 lat.

Tabela 2.4. Odsetek prawników, których klienci byli skłonni polecić w zależności 
od ich postrzeganego wieku i okresu analizy jako % wszystkich 
prawników w określonym wieku w danym okresie (odpowiadająca temu 
liczba obserwacji w nawiasie)

W iek prawnika 2000-2005 2006-2010 2011-2016

Do 30. roku życia - 100 (3) 67 (8)

3 1 -4 0  lat 53 (10) 94 (17) 76 (74 )

Ogółem 5 5 (2 1 ) 88 (45) 76 (145)

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.

Jak pokazano w powyższej tabeli, odsetek zadowolonych klientów w przypadku 
obu wyżej wymienionych grup (do 30. roku życia i w przedziale 31-40 lat) był 
wyższy w okresie 2011-2016 niż w latach 2000-2005, niezależnie od grupy wie
kowej prawników. Oznacza to, że na podstawie przeprowadzonej ankiety nie ma 
podstaw, by przypuszczać, że jakość usług świadczonych przez prawników, którzy 
swoje uprawnienia uzyskali na nowych zasadach, jest gorsza niż przed zmianą reguł.

2.4.4.4. Kryterium wielkości miejscowości jako zmiennej przybliżającej 
presję konkurencyjną

Na wstępie postawiono hipotezę, jakoby presja konkurencyjna sprzyjała 
lepszej obsłudze klienta i jakości usług w ogóle. Porównanie ocen skłonności 
do polecenia prawnika w przypadku różnych wielkości miejscowości (i ewen
tualnie w  czasie w  miarę wzrostu liczby prawników) powinno pomóc w  jej 
weryfikacji. W  dużych miastach przyrost liczby prawników był najszybszy
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z uwagi na umiejscowienie wydziałów prawa i atrakcyjność pracy (np. war
szawska izba adwokacka zwiększyła swoją liczebność trzykrotnie między 2005 
a 2016 rokiem, najszybciej spośród wszystkich 24 izb adwokackich).

W  Warszawie skłonnych do polecenia prawnika niezależnie od okresu było 
69% respondentów (44). W  największych miastach, powyżej 500 tys. mieszkań
ców, respondentów polecających swoich prawników było natomiast więcej -  74% 
(36), w pozostałych miastach powyżej 100 tys. mieszkańców jeszcze więcej -  80% 
(52). Taki sam wynik otrzymano w przypadku miast liczących między 50 a 100 tys. 
mieszkańców -  80% (16), a tylko nieco niższy, 75% (15), wśród osób, które korzy
stały z usług prawnych w najmniejszych miastach. Jeśli chodzi o ewolucję w czasie, 
układa się ona w schemat, zgodnie z którym najwięcej osób skłonnych polecić praw
nika zidentyfikowano w odniesieniu do okresu 2006-2010 niezależnie od wielkości 
miejscowości, w której była świadczona usługa prawna. Te wyniki świadczą o tym, 
że istnieje raczej negatywna zależność między skłonnością do polecenia prawnika 
a wielkością miejscowości, a poprzez to być może także presją konkurencyjną.

2.4.5. Analiza luki jakościowej w przypadku poszczególnych 
wymiarów jakości usługi

Jak wskazano wcześniej, najlepszym miernikiem jakości jest różnica między 
postrzeganą otrzymaną usługą a oczekiwaniami. Zastosowany w badaniu kwestio
nariusz pozwala na obliczenie tak zdefiniowanej luki jakościowej poprzez odję
cie od średniej ze skwantyfikowanych ocen satysfakcji poszczególnych klientów 
z otrzymanej usługi średniej ze skwantyfikowanych ocen znaczenia poszczegól
nych cech w ich opinii26.

26 Klucz odpowiedzi na pytania o otrzymaną usługę (serie P15 i P19): 1 -  zdecydowanie się zga
dzam, 2 -  raczej się zgadzam, 3 -  ani się zgadzam, ani nie zgadzam, 4 -  raczej się nie zgadzam, 5 -  zde
cydowanie się nie zgadzam; z kolei na pytania o znaczenie (P23): 1 -  bardzo ważne, 2 -  raczej ważne, 
3 -  ani ważne, ani nieważne, 4 -  raczej nieważne, 5 -  zupełnie nieważne. Interpretacja jest zaś nastę
pująca: jeśli klient ocenił, że określony sposób działania prawnika jest dla niego bardzo ważny, a nie 
mógł się zdecydowanie zgodzić, że prawnik tak się zachował, to znaczy, że jest rozczarowany usługą. 
Im mniejsze rozczarowanie, tym wyższa ocena jakości usługi w określonym jej wymiarze. Jeśli luka jest 
ujemna, klienci, przeciętnie rzecz biorąc, byli mile zaskoczeni. Na przykład dobry charakter został prze
ciętnie uznany za raczej ważną z lekkim wskazaniem na obojętną cechę prawnika (ocena 2,1), z kolei 
średnia ocen z usług świadczonych w okresie 2006-2010 (1,9), wskazuje, że większość klientów była 
zdania, że prawnik wykazał się tą cechą, a zatem klienci otrzymali przeciętnie więcej niż oczekiwali. 
Jest to jednak wyjątek od reguły.
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Uzyskane wyniki pozwalają na ocenę zmian w czasie i porównanie wielkości luki 
odnośnie do poszczególnych cech usługi (zaznaczone kolorem). Warto zauważyć, 
że znaczenie wymienionych tu cech prawnika lub usługi zostało ocenione średnio 
na 1,58, a zatem jako ważne. Średnia ocena zadowolenia z usług prawnych jest 
przeciętnie niższa -  2,02 („raczej się zgadzam” z poszczególnymi stwierdzeniami). 
Średnia luka to zatem 0,44 i może posłużyć jako punkt odniesienia w ocenie stop
nia rozczarowania z poszczególnych cech usługi.

2.4.5.1. Empatia, wrażliwość na potrzeby klienta

Empatię oceniano jako raczej ważną ze wskazaniem na bardzo ważną cechę 
prawnika (średnia 1,73). Tymczasem średnia ocen wrażliwości na potrzeby 
klienta 2,23 („raczej się zgadzam” ze wskazaniem na „ani się zgadzam, ani się 
nie zgadzam”) sugeruje, że oczekiwania klientów nie zostały spełnione, stąd dość 
istotna luka 0,5.

Tabela 2.5. Stopień rozczarowania jakością uzyskanych usług prawnych mierzonej 
empatią prawnika jako luka między średnią ocen dotyczących 
otrzymanej usługi (P15) i oczekiwań klientów (P23) w poszczególnych 
okresach i ogółem

Ogółem 2000-2005 2006-2010 2011-2016

P23. Em patia , w rażliw ość na potrzeby klienta 1,73 1,79 1,67 1,73

P15. Praw nik był w raż liw y  na moje potrzeby 2,23 2,47 2,02 2,23

Luka jakościow a 0,50 0,68 0,35 0,50

P23. Em patia , w rażliw ość na potrzeby klienta 1,73 1,79 1,67 1,73

P15. Praw nik był życz liw y 1,79 1,95 1,69 1,79

Luka jakościow a 0,06 0,16 0,02 0,06

P23. Szlachetny, dobry charakter 2,06 2,16 2,10 2,03

P15. Praw nik był dobrym człow iekiem 2,06 2,26 1,90 2,06

Luka jakościow a 0,00 0,11 -0 ,2 0 0,04

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.

Niemal idealnie wypadają prawnicy, jeśli chodzi o życzliwość, żadnych zastrze
żeń nie mieli zaś klienci co do charakteru prawnika. Można też zaobserwować 
poprawę między okresem sprzed 2005 roku i po 2010 roku.
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2.4.5.2. Efektywny przebieg usługi

Dość dobrze prawnicy wypadają, jeśli chodzi o dyspozycyjność na telefon, średnio 
-  jeśli chodzi o kontakt osobisty, a najgorzej, gdy mowa o kontakcie on lin e . W idać 
jednak postępującą poprawę z okresu na okres. Choć prawnicy działali umiarko
wanie szybko, to i tak klienci oczekiwaliby, że ich sprawy skończą się wcześniej. 
W  tej kategorii została zaklasyfikowana również innowacyjność, ponieważ przy
najmniej teoretycznie mogłaby się ona przejawiać większą sprawnością działania 
wśród prawników. Niestety klienci, średnio rzecz biorąc, nie mieli przekonania, że 
spotkani przez nich prawnicy działali innowacyjnie. Trzeba jednak przyznać, że 
niespecjalnie także tego oczekiwali.

Tabela 2.6. Stopień rozczarowania jakością uzyskanych usług prawnych mierzonej 
efektywnym przebiegiem usługi jako luka między średnią ocen 
dotyczących otrzymanej usługi (P15 i P19) i oczekiwań klientów (P23) 
w poszczególnych okresach i ogółem

Ogółem 2000-2005 2006-2010 2011-2016

P23. Szybkość działania 1 ,62 1,55 1,53 1,65

P15. Praw nik działał szybko 2,07 2,34 1,82 2,08

Luka jakościow a 0,46 0,79 0,29 0,43

P23. Dyspozycyjność dla klienta 1,61 1,53 1,43 1,68

P19. Ła tw o  było spotkać się z prawnikiem 2,00 2,16 1,73 2,05

Luka jakościow a 0,39 0,63 0,29 0,37

P23. Dyspozycyjność dla klienta 1,61 1,53 1,43 1,68

P19. Ła tw o  było skontaktow ać się 
z prawnikiem  przez telefon

1,86 1,95 1,55 1,93

Luka jakościow a 0,25 0,42 0,12 0,25

P23. Dyspozycyjność dla klienta 1,61 1,53 1,43 1,68

P19. Ła tw o  było skontaktow ać się 
z prawnikiem  przez e-m ail, Internet

2,33 2,76 2,10 2,31

Luka jakościow a 0,72 1,24 0,67 0,63

P23. Innowacyjność 2,24 2,11 2,27 2,26

P19. Praw nik działał w  sposób innowacyjny 2,73 3,05 2,51 2,72

Luka jakościow a 0,49 0,95 0,24 0,46

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.
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2.4.5.3. Osiągnięcie zamierzonych rezultatów

Respondenci byli zdania, że prawicy są „raczej skuteczni”. Względem okresu 
sprzed 2006 roku skuteczność prawników znacznie się zwiększyła. Jednocześnie 
należy podkreślić, że jest to dla klientów bardzo ważna cecha prawnika.

Tabela 2.7. Stopień rozczarowania jakością uzyskanych usług prawnych mierzonej 
skutecznością prawnika jako luka między średnią ocen dotyczących 
otrzymanej usługi (P15) i oczekiwań klientów (P23) w poszczególnych 
okresach i ogółem

Ogółem 2000-2005 2006-2010 2011-2016

P23. Skuteczność działania 1,32 1,21 1,18 1,37

P15. Praw nik był skuteczny 1,99 2,47 1,65 1,98

Luka jakościow a 0,67 1,26 0,47 0,61

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.

2.4.5.4. Jasność co do przebiegu usługi i wyjaśnianie pojęć prawnych

Świadomość prawna Polaków jest niska. Rośnie nieufność względem prawni
ków, a prawo staje się coraz bardziej złożone. Z tych powodów znaczenie poczu
cia jasności z perspektywy klientów pod względem tego, na czym polega prawny 
aspekt ich problemu, jest ważne, choć być może coraz trudniejsze. System prawny 
i poszczególne etapy procedury to rzeczywistość abstrakcyjna, której reguły są nie
jasne i należy je wyjaśnić klientom. Jeśli sprawa się przedłuża, klient oczekuje, że 
prawnik przedstawi mu tego powody. Będzie też zadowolony, jeśli prawnik roz
wieje też jego wątpliwości co do kosztów postępowania i usługi oraz kwestie doty
czące sposobu współpracy.

W ielu klientów pozostaje nieco nieusatysfakcjonowanych ze sposobu, w jaki 
prawnicy współpracują z nimi, narzekając na brak wystarczających informacji o prze
biegu sprawy, koszcie usługi, nie mając możliwości współdecydowania o rozwoju 
sprawy w pożądanym przez siebie zakresie.
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Tabela 2.8. Stopień rozczarowania jakością uzyskanych usług prawnych mierzonej 
przewidywalnością realizacji usługi jako luka między średnią ocen 
dotyczących otrzymanej usługi (P19) i oczekiwań klientów (P23) 
w poszczególnych okresach i ogółem

Ogółem 2000-2005 2006-2010 2011-2016

P23. Z rozum iały sposób kom unikowania się 1,47 1,47 1,27 1,52

P19. Praw nik w ypow iadał się w  sposób 
zrozum iały

1 ,82 1,95 1,59 1,86

Luka jakościow a 0,35 0,47 0,31 0,34

P23. P rze jrzyste  zasady w spółpracy prawnika 
z klientem

1,43 1,39 1,39 1,45

P19. Praw nik po inform ow ał mnie 
w yczerpu jąco , ja k  będzie w yglądała współpraca

1,90 2,03 1,55 1,97

Luka jakościow a 0,47 0,63 0,16 0,52

P23. P rze jrzyste  zasady w spółp racy prawnika 
z klientem

1,43 1,39 1,39 1,45

P19. W trakcie  trw an ia  spraw y prawnik udzielał 
mi w yczerpu jących  inform acji

1 ,92 2,29 1,69 1,92

Luka jakościow a 0,49 0,89 0,29 0,46

P23. P rze jrzyste  zasady w spółp racy prawnika 
z klientem

1,43 1,39 1,39 1,45

P19. Miałem/-am m ożliw ość współdecydować 
o rozwoju spraw y

2,08 2,34 1,94 2,06

Luka jakościow a 0,64 0,95 0,55 0,61

P23. P rze jrzyste  zasady w spółp racy prawnika 
z klientem

1,43 1,39 1,39 1,45

P19. Od początku w iedziałem /-am , ile usługa 
będzie mnie kosztować

2,06 2,16 1,76 2,13

Luka jakościow a 0,63 0,76 0,37 0,67

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.

2.4.5.5. Aktywne wykorzystanie wiedzy prawniczej i umiejętność 
przekonania klientów, że usługa będzie wykonana dobrze

Prawnicy przywiązują dużą wagę do profesjonalizmu. Inwestują w wiedzę 
i doświadczenie zawodowe, by potem nie martwić się o jakość świadczonych przez 
siebie usług. Stanowi to przyczynę rozbieżności między oczekiwaniami usługo
dawców a oczekiwaniami klientów, którzy jak pokazano poniżej uznają znajo
mość danej dziedziny prawa za rzecz ważną i wręcz oczywistą, oczekując przy tym 
aktywnego jej wykorzystania i dobrej obsługi. Luka jakościowa w tym zakresie jest
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umiarkowana. Szczególnie często klienci wypominają jednak prawnikom pazer
ność, czyli niewystarczającą dbałość o interes klienta.

Tabela 2.9. Stopień rozczarowania jakością uzyskanych usług prawnych
mierzonej profesjonalizmem prawnika jako luka między średnią ocen 
dotyczących otrzymanej usługi (P15 i P19) i oczekiwań klientów (P23) 
w poszczególnych okresach i ogółem

Ogółem 2000-2005 2006-2010 2011-2016

P23. Znajom ość danej dziedziny prawa 1,30 1,24 1,18 1,35

P15. Praw nik znał się na danej dziedzinie prawa 1,71 1,87 1,53 1,73

Luka jakościow a 0,41 0,63 0,35 0,37

P23. Znajom ość danej dziedziny prawa 1,30 1,24 1,18 1,35

P15. Praw nik dzia ła ł w  sposób profesjonalny 1,79 2,16 1,55 1,78

Luka jakościow a 0,48 0,92 0,37 0,43

P23. Dośw iadczenie praktyczne 1,45 1,45 1,29 1,49

P15. Praw nik m iał duże dośw iadczenie 1,96 2,05 1,76 1,99

Luka jakościow a 0,51 0,61 0,47 0,49

P23. Dośw iadczenie praktyczne 1,45 1,45 1,29 1,49

P15. Praw nik dzia ła ł w  sposób profesjonalny 1,79 2,16 1,55 1,78

Luka jakościow a 0,34 0,71 0,25 0,28

P23. Zaangażowanie w sprawę 1,42 1,24 1,24 1,51

P15. Praw nik był zaangażow any w  sprawę 2,04 2,50 1,76 2,02

Luka jakościow a 0,62 1,26 0,53 0,51

P23. W iarygodność 1,37 1,34 1,20 1,42

P15. Miałem/-am zaufanie do prawnika 1,85 2,05 1,67 1,85

Luka jakościow a 0,48 0,71 0,47 0,43

P23. W iarygodność 1,37 1,34 1,20 1,42

P19. Zostaw iłem /-am  prawnikowi swobodę 
działania

1,97 2,05 1,80 1,99

Luka jakościow a 0,60 0,71 0,61 0,57

P23. Uczciw ość prawnika 1,36 1,24 1,27 1,41

P15. Praw nik był uczciw y 1,84 2,05 1,75 1,82

Luka jakościow a 0,48 0,82 0,47 0,42

P23. Dbałość przede w szystk im  o interes 
klienta

1,48 1,50 1,31 1,52

P15. Praw nik bardziej dbał o interes klienta niż 
o swój zysk

2,45 2,66 2,31 2,44

Luka jakościow a 0,97 1,16 1,00 0,92

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.
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2.4.5.6. Profesjonalna prezencja

Klienci nie mają żadnych zastrzeżeń do kultury osobistej prawników i raczej 
niewielkie uwagi względem zewnętrznych aspektów otrzymywanej usługi.

Tabela 2.10. Stopień rozczarowania jakością uzyskanych usług prawnych
mierzonej aspektami zewnętrznymi jako luka między średnią ocen 
dotyczących otrzymanej usługi (P15 i P19) i oczekiwań klientów (P23) 
w poszczególnych okresach i ogółem

Ogółem 2000-2005 2006-2010 2011-2016

P23. Kultura osobista 1 ,66 1,55 1,45 1,73

P15. Praw nik odznaczał się w ysoką kulturą 
osobistą

1 ,69 1,92 1,53 1,68

Luka jakościow a 0,03 0,37 0,08 -0 ,0 5

P23. Kultura osobista 1 ,66 1,55 1,45 1,73

P19. Kancelaria prawnika robiła dobre w rażenie 2,11 2,53 1,73 2,13

Luka jakościow a 0,45 0,97 0,27 0,39

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.

2.4.5.7. Łatwość rozliczenia

Klienci życzyliby sobie bardziej atrakcyjnych możliwości rozliczania się, w tym 
np. po wykonaniu usługi.

Tabela 2.11. Stopień rozczarowania jakością uzyskanych usług prawnych mierzonej 
łatwością rozliczeń jako luka między średnią ocen dotyczących 
otrzymanej usługi (P19) i oczekiwań klientów (P23) w poszczególnych 
okresach i ogółem

Ogółem 2000-2005 2006-2010 2011-2016

P23. Ko rzystny sposób rozliczenia 1 ,72 1,76 1,67 1,73

P19. Koszty  usługi poniosłem po je j wykonaniu 2,40 2,47 2,33 2,41

Luka jakościow a 0,68 0,71 0,67 0,68

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.
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Podsumowanie

Reforma dostępu do zawodu adwokata i radcy prawnego była prawdopodob
nie jedną z najbardziej radykalnych zmian, które w ostatnich latach objęły ponad 
300 zawodów. Ponad 10-letni horyzont czasowy pozwala na wyciągnięcie wnio
sków o jej skutkach z perspektywy klientów.

By odpowiedzieć na główne pytanie dotyczące wpływu zmiany reguł dostępu do 
zawodu na jakość świadczonych usług, należało rozstrzygnąć postawione na wstę
pie hipotezy pomocnicze. Uzyskanie jednoznacznych wyników w odniesieniu do 
większości z nich okazało się jednak niemożliwe.
1) Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród klientów nie pozwalają na ocenę tego, 

czy adwokaci i radcowie prawni świadczą swoje usługi lepiej lub gorzej niż 
doradcy prawni.

2) Otrzymane wyniki nie pozwalają także na dokonanie porównania wprost między 
adwokatami i radcami, którzy uzyskali uprawnienia na starych zasadach, tj. do 
2009 roku, a adwokatami i radcami, którzy uzyskali uprawnienia na nowych 
zasadach, czyli po 2009 roku. O braku negatywnego wpływu zmian na jakość 
świadczyłyby z jednej strony dość wysoka skłonność do polecania najmłodszych 
prawników (do 40. roku życia) przez klientów w odniesieniu do lat 2011-2016 
w porównaniu z analogicznymi ocenami w przypadku poprzednich okresów, 
z drugiej zaś brak zauważalnej korelacji między wiekiem prawnika a skłonno
ścią do jego rekomendacji. Systematycznie pogarszające się oceny satysfakcji 
klientów z usług otrzymanych w latach 2011-2016 względem usług świadczo
nych w okresie 2006-2010 nie pozwalają jednak na jednoznaczną ocenę tego 
czynnika, a wręcz sugerowałyby nawet pogorszenie jakości.

3) Choć wydawałoby się, że większa konkurencja powinna przekładać się na lepszą 
jakość obsługi, to porównanie poziomu skłonności do rekomendowania praw
ników w zależności od wielkości miejscowości sugeruje zależność odwrotną. 
Najbardziej skłonni do polecania okazali się mieszkańcy miast liczących między 
50 a 500 tys. mieszkańców, a nie warszawiacy czy też przedstawiciele innych 
miast powyżej 500 tys. mieszkańców. Warto w tym względzie rozszerzyć ana
lizę na inne aspekty jakości usług i uwzględnić ewentualnie wyższe oczekiwa
nia klientów w dużych miastach.

4) W  miarę bezsporny wynik badania pozwolił potwierdzić to, że obowiązujące 
reguły dostępu do zawodu zapewniają dobrą jakość usług prawnych, czego
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dowodem jest przeciętnie niska luka jakościowa (0,44) i umiarkowanie wyso
kie oceny satysfakcji klientów (2,02).
Wobec powyższych rezultatów oraz systematycznie polepszających się ocen 

jakości usług prawnych klientów w środkowym okresie analizy (2006—2010), 
a także ograniczeń metodologicznych samego badania kluczowe pytanie o wpływ 
zmiany reguł dostępu do zawodu na jakość świadczonych usług pozostaje do końca 
nierozstrzygnięte.

Porównanie pierwszego (2000-2005) i ostatniego okresu analizy (2011-2016) 
dało jednoznaczne wyniki. Wzrost jakości wyniósł od 1% do 21% według prze
ciętnych miar poszczególnych wymiarów jakości obliczonych na podstawie odpo
wiedzi klientów. Lecz ze względu na to, że najlepsze wyniki uzyskano dla okresu 
2006-2010, porównania w czasie należy traktować ostrożnie.

Otrzymane wyniki potwierdzają, że presja podażowa nie doprowadziła do pro
porcjonalnego wzrostu jakości obsługi, choć na pewno stała się przyczyną pogor
szenia sytuacji młodych prawników wchodzących na rynek. Nie oznacza to jednak, 
że winy za to nie ponoszą sami prawnicy, którzy nie dość elastycznie identyfikują 
oczekiwania klientów i podejmują działania, by zamykać tzw. luki jakościowe. 
W  szczególności dotyczy to dbałości o interes klienta (luka 0,92 w ostatnim okresie 
2011-2016), a także informowania klientów od początku o koszcie usługi (0,67), 
możliwości rozliczania się po jej wykonaniu (0,68), łatwości kontaktu przez Inter
net (0,63), skuteczności prawnika (0,61) oraz możliwości współdecydowania przez 
klientów o rozwoju sprawy (0,61).

W  zakresie kultury osobistej, życzliwości i dobrego charakteru prawnicy speł
niają oczekiwania klientów (luka jakościowa mniejsza niż 0,2). W  niewielkim 
stopniu mijają się z ich wymaganiami, jeśli chodzi o łatwość spotkania i kontaktu 
przez telefon, zrozumiały sposób wypowiedzi, profesjonalizm czy wygląd kance
larii (luka poniżej 0,4 w ostatnim okresie 2011-2016).

Przechodząc do rekomendacji co do dalszych kierunków badawczych, należy 
wskazać na konieczność sięgnięcia po inne dostępne sposoby oceny dynamiki 
jakości usług, uzupełnienie badania o metody jakościowe (wywiady pogłębione), 
zwiększenie próby badawczej oraz zwrócenie uwagi na potrzebę oceny skutków 
reform także z perspektywy prawników.
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