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Usługi prawnicze świadczone przez adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a także usługi pokrewne 

świadczone przez komorników sądowych i rzeczników patentowych są istotnym elementem 

wolnorynkowej gospodarki i demokratycznego państwa. Dostępność do wyżej wymienionych usług ma 

wpływ na bezpieczeństwo prawne obywateli oraz podmiotów gospodarki narodowej. Rynek usług 

prawniczych znajduje się w przełomowym momencie. W ciągu ostatnich lat liczba prawników 

wykonujących wolne zawody zwiększyła się niemal dwukrotnie. Obserwowane są także zjawiska 

przekształcania rynku sprzedawcy w rynek nabywcy, co zmusza kancelarie do konkurowania pomiędzy 

sobą. W związku z tymi faktami powstały opracowania związane z naukami ekonomicznymi i prawnymi 

odnośnie zmian w dostępności usług prawnych (ujęcia wskaźnikowe), kosztów obsługi prawnej oraz 

roli zawodów prawniczych. Widoczny jest natomiast niedostatek opracowań, które poruszałyby 

tematykę uwarunkowań przestrzennych rynku usług prawniczych. Jest to nisza, którą powinna 

zagospodarować geografia społeczno-ekonomiczna, mająca do dyspozycji odpowiednie narzędzia 

badawcze, takie jak np. GIS. Ujęcie przestrzenne pozwoliłoby lepiej zrozumieć specyfikę tego rynku, 

rolę poszczególnych ośrodków (wojewódzkich, powiatowych, gminnych), a także samą dostępność 

rynku usług prawniczych dla obywateli i podmiotów gospodarki narodowej. Niniejsze opracowanie jest 

próbą ujęcia tych zjawisk w przestrzeni województwa małopolskiego i ma na celu identyfikację 

czynników wpływających na kształtowanie rynku usług prawniczych. Badania wykazały, że rynek usług 

prawniczych w województwie małopolskim jest silnie skoncentrowany w Krakowie. Miasto 

wojewódzkie wykazuje się znacznie większą liczbą kancelarii prawnych na 10.000 mieszkańców niż 

Tarnów czy Nowy Sącz. Skoncentrowane są one w zależności od typu usług albo w pobliżu siedziby 

sądów (kancelarie adwokackie), albo w obrębie Starego Miasta (kancelarie radców prawnych, 

kancelarie adwokackie). Widoczne jest także duże zróżnicowanie w dostępności usług prawniczych w 

poszczególnych powiatach. Powiaty w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego 

charakteryzują się znacznie mniejszą dostępnością usług prawniczych niż powiaty w północno-

zachodniej części województwa. 


