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 W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 25 listopada 2021 r. związane z planowanym 

podjęciem wykonywania zawodu radcy prawnego skierowane do Komisji Etyki i 

Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych w stanie faktycznym szczegółowo 

opisanym we wniosku, a dotyczącym dopuszczalności wykonywania zawodu radcy prawnego 

przez osobę wykonującą już w gminie funkcję zastępcy wójta i sekretarza gminy 

– Komisja wykonując swoje zadania określone w odrębnej uchwale KRRP, biorąc pod uwagę 

własne ekspertyzy we wskazanym zakresie i rozważając wszelkie zastrzeżenia uczynione przez 

Panią Mecenas w zapytaniu wskazuje, że przepisy art. 9 ust. 1 i art. 14 ustawy z dnia 6 lipca 

1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 26 

ust. 1 i art. 27 pkt 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego nie pozwalają na łączenie zatrudnienia 

na stanowisku radcy prawnego na rzecz tej samej gminy przez osobę już tam wykonującą 

funkcję zastępcy wójta i jednocześnie sekretarza gminy (łącznie zakładane 3 składowe części 

pełnego wymiaru czasu pracy).  Zachodzi tutaj "analogia" (oczywiście potocznie) do braku 

możliwości łączenia funkcji radcy prawnego i prezesa zarządu w tej samej spółce z o.o. W 

opisanym przypadku zastępca wójta i jednocześnie sekretarz to wprawdzie nie to samo, co wójt 

(jako "odpowiednik" prezesa), ale zasada i konkluzja jest ta sama – powstałby stan w istocie 

stałego zagrożenia dla niezależności wykonywania zawodu (a w niejednej sytuacji zapewne 

wprost naruszenie niezależności radcy prawnego).  



Komisja nie podziela wybiórczo przywołanych argumentów zawartych w uzasadnieniu do 

powołanego przez Panią Mecenas własnego stanowiska opartych jedynie na ustawowych 

wyłączeniach w ustawach ustrojowych.  W sytuacji gdyby miało dojść do zatrudnienia w 

charakterze radcy prawnego (z uwagi na wskazane posiadanie takich uprawnień) należałoby 

mieć na uwadze naczelne zasady niezależności i samodzielności wykonywania zawodu,  

uregulowane nie tylko w przywołanej ustawie o radcach prawnych, ale także w obowiązującym 

od dnia 1 lipca 2015 r. Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. Zakres kompetencji sekretarza gminy 

i jego oczekiwań od radcy prawnego przy obsłudze gminy permanentnie kolidowałyby z sobą. 

Tym bardziej wykonywanie w zastępstwie wójta przez zastępcę wójta czynności stałyby w 

jawnej kolizji z zakresem pomocy prawnej świadczonej przez radcę prawnego, chociażby w 

okresie urlopu wypoczynkowego wójta. 
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